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.·IN-DI C E 
DO.S RE ~ IMENTOS , QUE SE Cf)N,_-f -~M 

nei1e Tomoo 

R EGIMENTO dos Efcrivães das Náos da carreira da India, Pag. r. 
Provifaó que E!Rei pa!Tou f obre o Regimento das caixas, e '"arga que ha§ 

de trazer as Náos da India , 6. 
· Provifaó f ob re os gazalhados , rr 

Provífaõ fobre as Náos, que inrer; ao , arribare m 2 efta Cidade, 12. 
Pro•nfaõ pa-ra o Capitaõ naõ toma ; vinhos de p1mes, q; 
Provifaõ para os Capiraes naõ ·vepderem mais que ametade de feus gazà..i 

lh ad os , r,-. ' 
Provifaõ fobre a agua, que ha de tomar da regra o Capitaó mót, e mai~ 

Capitães , r6. · -
Provifaõ fobre o~ Chriftaos rtovos 1 que vaõ á India {em !icensq 1 , !'j . 
.Provi faõ para que fe naô façaõ mais gazalhados, nem acçrefeen~(''Jl os fei.o 

tos, r8. 
Provifaô para que na Ilha de S. Helena naó fiquem os hateis, 20. 
Provifaô fobre a vigia, que fe ha de ter nas Náos depois de furras na In..

dia·, 2 r. · 
Provifaõ !obre íe regi!birem as fazendas no quaderno, fobpena de nc.arem 

perd idas para a Fazenda de S. Mageftade, 23. 
Provifaô para íe naô {obrecarregarem as Náos da ·India , r24. 
Provifaõ para naô virem eferavos cda ,lndia, nem efcravas ·, febpena !:!e Ie~ 

rem perdidos , 29. . . _ , . , 
. Provifaõ para que as fazend~s; qué vierem da ln <Ílá; fe régiftem no qu:ader" 

no ; e deixando de íe regifta_r, fe manifeftem até as Náos chegarem ao 
·Cabo da Boa IUperan~a ao Capitaõ ni"r ,. e Capítâes de cada huma das 

, d itas Náos, e que naô h•ja rnanifefios no Reino, 30• 
Provífaô {obre as Náos da India irem bem arramadas , e que fe naó façaô 

nell as mais gazalhados, jl. · 
REGIMENTO do Regi o Arfenal, ·e Ribe·ira das Náos da Ckiade de Goa, 34• 

Regimento para o Thefoureiro encarregado da. receira , e defpeza do ' di-
nheiro, e mantimentos do Arfenal R eal da M arinha de Goa; 48. , 

Regimento para o Thefoureiro do Arfenal de Goa , encarregl.oo das ma
deira~, e materiaes da Ribeira das Náos,, e armamentos , e petrecohos-
de guerra , 67. .- ,_ 

Regimento dos Efcrivâes do Arfenal de Goa, 89. 
Regimento para o Contad or do Ar!enal, 92 • . 
Regimento para o Execuror do ArfeJJal t 94· 
Regimento para os Elcr i ~ urarios dq Arfe ,1al , 98. 
·Regimento para o Porreiro da Cafa cio Defpacho do Intendente da Mari~ 

nha, 9~ . . .. 
Regimento para os Conti~mos do Arfenal, ioo. 
Regimento para o Parraó mó r·, ibid. 
Regimento para o Apontador da Ribeirá, to4. 
Regimento para o Porteiro da Ribeira das Náos., w6 . 
Regimento para os Guardas da Ribeira ; é Güa·rdas elos pregos , ío7i 
Regimento para os Meflres da Ribeira das Náos , I09• -
Regim~nro para o, Meilre das v é! as, In. 
Regimento par a o Affento, e pa~amento da gente do mar ·d;~s Embarca.: 
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Regimento para as Gal~s _ _, 1:1;.· . ' • • . 
Regimento ·para os Capnaes de Mar, e Guerra, pnme1ro PJ1oto, ou outra 

qua lguer peffoa ,..., que embarcar , commandaódo as Frag~ras de guerra , 
Manchuas; ou qualquer outra embarcaçaõ da Coroa no l:fl:ado da ~ndi·a, 
' 1 7. 

Regimento para os Efcrivâes , que embarcarem nas Fragatas, e mais em· 
barcaçóes da Coroa, II 8 , e 123. 1 

Regimento do que fe ha de obfervar a bordo das Náos, Fragatas, ou quaes 
CJ-uer outras embarcações da Coroa, affim pelo que reípeita á receita, e 
defpeza dos Boticarios clellas , como ao trato, e curativo dos doentes 

-das mefmas ; fic~ndo extínél:o o porqPe antigamente fe regiaó os Cirur-
giões àas ditas Náos, para mais na:', fe.vir, 127. 

REGI'MENTO da Alfandega da Cida 1e de Goa , ordenado por ElRei D. 
Joíeph I. , 130· • .. - • 

, Tirulo I. Dos Offic1aes, que devem ferv1r na Alfandega, q2. 
~r : •-ulo 11. Das entradas dos Navios , e das defcargas d'elles, I ~6. 
Titulo III. De defpacho da fahida, 171. 

REGULA \r1ENTO f obre a nova· Adrniniftraçaõ da Juftiça nos Governos Po~ 
l'tic0 . Civil, e Econornico, no Eíl:ado da India, 180. 

Titulo J.. Do Regedor das Jufiiças, 181. ' 
Ti··do li. Do Ouvidor geral , ibid. 
Tiruló lli.· Dos Juizes de Fóra, 18). 
Titulo IV. Da Ordem Judicial dos feitos civeis, 187.· 
Titulo V. Da Ordem Judicial dos feitos crimes, 189. 

' Tituio VI. Da Meza do Paço, 191. 
Titulo VII. Difpofiçóes geraes, 193· 

AL V ARA' côrrt força de Lei ~ em que fe ordena que as Prezas feitas f obre 
. . os Pirata~, (e Codarios perrença6 aos Cornmandantes, Officiaes, e Equi~ 

pagens das Embarcaçóes de guerra, que as a prezarem, 199· 
REGIMENTO do, Tribunal da Bulia da Santa Cruzada; e dos mais Miníf.; 

tros , e Offi.::iaes fubordinados a ella ·' 201. · 

· Alv zroí para (e cobrélrem as dividas da Cruzada como Fazenda Real;, 250~ 
Outros Alvarás fobre o mefmo, 2)I, 254, e 2)5'• . 
AÍvãrá para os Officiaes da Cruzada na~ ferem obfigados a ogtro cargo, z_p .• 
Alva rá a favoi dd publicaçaó da Bulia, 2)6. 
Alvará para q ue poffaó ter Thefoureiros ; e lograr os privilegias, ainda 

que tenhaõ mais d e dpzentos mil r~is , 258. . 
Alvará para que os Officiaes ,de guerr.a guardem os privilegias aos Thefou-

reircs da Bu·lla, ilf>id. ' 
Alvará para as Cameras ·elegerem Thefoureiros menores, 2)9· 
Alvará para GUe os Provedores das Çomarcas façaõ' guardar os privilegios," 

260. . 

Decreto por que S. Mageftade revóga os privilegies da Cruzada tocante á 
cri <! ça6 dos cavallos _, 26i. · -

Alvará para as Ju fii~as fazerew todas as díii ~encias tocantes á Cruzada, 
íem levaren .falaria , 261. . 

Decreto em q :1e le ordena, que na Relaç,aó fe naó tome conhecimento de 
coufa alguma pencncénte aos negados da =Julla, &c. 262. 

REGIMENTO do Defembargo do Paço, 263. 
Prov ifaó f obre o Officio de P@rteiro da Cafa do defpacho dos Defernbarga•_ 

dores do Paço, 2~b. . 
Provifaõ íobl'e os Efcrivães da Can,era r.aó fobfcreverem PtoviiÕes, fa'Ivo 

as que forem f : iras pelos feus Efcreventes que tiverem em fua cafã, 281. 
Alvará em que fe drtermina fe naó- paírem C::~rtas de inimifades, 2 '82. 

Aiv.:trá em que fe •eftabél'ece a forrna1ir1-ade, que !e deve ob(er'var n0 rGJef
pacho dos negocies, que ficaó pertencendo ao Expedleme do~ Tribu ... 
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nae~, e nos que devem eoflfultâr-fe, e fubir á Affignatura, '283. 
Alvará fobre a formalidade, que fe eftabeleceo para a cobrança do dinheiro 

dos perdões, que concede o Defembargo do Pa~o, ._287. 
Alva~ em que fe determinou íe nao déffe vifta ás partes das Provisóes, que 

fe p'áffaó de alguns cafos , de que as partes fe q~eixaó , nem íe t~OP-?,::t-;-e 
conhecimemo dos aggravos, que fe interpozerem fobre íe denegar! a di~ 
ta vifta , 288. 

Decreto , em que íe ordenou íe naõ deffem Alvarás de fiança em cafo de 
piftolas, 289. · 

Cana, em que fe mandou, que além dos feffenta cruzados do Regimento ,1 

fe haviaó pagar mais quatro mil reis aos Defembargadores do Pa~o, 289. 
REGIMENTO da Relaçaõ da Bahia 290. . . 

Outro moderno, mandado fazer p 'r ElRei D. Joaó IV. 304. 
REGIMENTO para a nova fórma ' .a cobrança do Direito Senhorial dos 

Qyintos dos moradores das Minas geraes; abolida a da Capiraçaó, que 
antes fe pagava, 316. 

· REGIMENTO, que fedeu aos Ourives pelo Senado da Camera, i24· 
REGIMENTO dos Eníaiadores d_o officio dos Ourives do Ouro, 3i0· 

Alvará, em que fe determinou, que aquelle que fabricaffe ouro ei, 'l pó, mif .. 
turando-lhe outro diflerente genero, até o valor de hum man ·~ de"pra~ 
ta, foíTe confifcado, e fe lhe impozeífe ptma de morte, 337• 

REGIMENTO do Fyíico mór, 33~L 
lt~GIMENTO do Cirurgiaó mór do Reino , 143· 

Provifaô pela qual o Cirurgiaó mór póde commetter aos Me.dicos de ou .. 
tras Provinc.ias tirar devaífas dos caíos conteúdos em feu Regime.nto, 
e fazer Exames, 346. · 

Provifaõ fobre os falarias dos Cirurgiões dos PrefiJ5os , 348. 
Decreto !obre á Anarhomia , ibid. . 
Ordem elo Confelho Ulr.ramarino para o Fyfico mór do Reino, 349· 

REGIMENTO do que devem obfervar os Commiffarios Delegados do Fy· 
fico mór do Reino no Efrado do Brafil, 35'0. 

Lei , pela qual S. Magefrade mandou crear a Junta do Protomedicato, extin~ 
guindo os empregos de Fy!ico mór , e Cirurgiaó mór , 35'5'· 

REGIMENTO dos Verde-s, e Montados do Campo de Ourique, 158. 
REGIMENTO do Officio de Efcrivaõ dos Tefiamentos , 391W. 
REGIMENTO do Papel fellado, 3·93· 
REGIMENTO das Armadas, 401. 

REGIMENTO das Jugadas de Santa rem, 405. . . . . 
REGIMENTO dos Superintendentes , e mais Offictaes das F~rranas, e M1~ 

nas df:l, Thomar , e Figueiró, 429. 
'Alvará fobre o Juizo da Reprefalia , 436. 1 
REGIMENTO das Coutadas, Matas· , Montarias, e Defezas, 439· 
REGIMENTO da fórma por que fe haô de cobrar os reaes .impo~os na ca~· 

ne, e vinho nefta Cidade , Reino, e Ilhas para a contnbu1çao dos qui· 
nhentos mil cruzados , .que os Tres E~ados do Reino offereceraó em 
Corres por Ufuaes, a cumprimento óe hum milhaõ par:> ~s defpezas -dos 
Prdidios , Conquiflas , Embaixadas, e empenhos do R , mo. ~ 447• 

Titulo I. Sobre a arrecada~aó do Ufual do vinho, 449· ' 
T itulo II. Sobre a arrecad;çaô do Ufual da cerne, 454• 
Tirulo III. Sobre a fórma dos arrendamentos dos Ufuaes , 458. 

Condiçóes da nova fórma com que S. Magefrade mandou fe arrendaífe o Ufual 
do vinho. e carne em todo o Reino, 46). 

REGIMENTO do Confelho de Eftad o , 47r. 
Pre rogarivas do Officio de Mordomo mór da Cafa Real~ 474• 
F oral da Cidade de Lisboa, 479· 
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REG.IMENTO 
"' 

D ~O S ESC R I V A E S DAS N A'O S 
. .. da :Carreira da India. 

TA 13 () A D A jj E ST E L I P R ó. 
J 

~=~=~~:;,T-EM .. O Regimento db Efcriva6; a fo1. 
Item. A fazenda que o Meftre defta náo aquí 

re~ebeõ na cafa conf0rme ao prirneúo capitulo do 
Regimento , - a folh • . ·. 

Item. , As· vitualhas, e mantimentos que_ o Di_f. 
penfei ro da náo aqui reeebeo; conforme ao ~a pi--
tulo fegundo , a folh, J • ': • - ' • 

Irem. As armas -, e-~ardlhária que receberaô 
aqui no . atmaz.em. o Mefhe, e M€i rinho, <tapitulo ter-cetro; .i folh. 
- .Irem. O affenro do qia q·ue efi:a náo d'aqui partir para a lnuia. E o 
dia que partir aa India para o Reírí.G. E ~ffim do m-ia que tomar qual-
lJUer porto, e do dia que fahir de1le, a folh. · 
~ Item, O alardo -da gente dol ~ar; e affim- da g'mt€ d'armas _que~ 
vai nefta náo, cap. 4· , ' t • • 

1 
• Item. O affento dos que arrenegaó n~l'n4o _ , ctap-. ~ó á foi. 

Item. A pim~nta, e d·r9gas q_ue o· Meftr~ receber da India; cap:. 
6. a folh. ·• - -
· Item. O regimento dos efcravos, _e fazenda de partes; que da ín .. 
di_a V(;!m para o Reino para pelos aifcntos defpachar-em na cafa; a folha 
' lt~m. Alardo dos paffageir.os E_!Lle da Indía vem paraJ o Reino 1 & 

folhas. - . 
- Item. Dos qué adoecerem nefta náb ., pára lhe fazerem feus tefta--:· 

menros, com.tqdas as.declara~ões, eonforme ao capitulo, .~foi. . 
;: Tom. VI. A Item~ 



z. ~egü11ento dos Efcrivãe,s 
. · Item. Os inventa rios-, .e declarações dos defuntos. que fall~cerem 
no mãr ; a folh, , k • • I • . 

Item. A maneira que ~e terá com as fazendas dos que . fallecerem. 
nas viages, a folh. . . 

· Item. Dos mareantes defta náo qu.e fe fahirem, ou trocarem os 
lugares conforme ao regimento • a f6lh. 

Jt.em. Fallecendo alguJ:?s Marinhei!os, ou Grumetes de viágem; 
e fendo neêeffarios mais, a folh. . _) 

Irem. O requerimemo'que fizerdes d·a maneira que efta náo fe çar-: 
tregará de pimenta, e drogas, a ,foi. · 
~-- Item. · As .. efmolas, que fê fizerem no mar, de qu~ f e fará lembran~ 
~a do Hotpital de rodos os Santos, a folh. . -

Item. Os affentos, que fizereis por parte do qu·e toca á Fazenda' 
e ferviço de-IRei noffo Senhor , a folh. · · . 

Item Os requerimeínos, que fizerem ao Capitaõ defta náo , e 
toda : '11•. is gente que nella vier, que r.egiftem fuas fazend.as, que nel ~ 
la ' trouxerem parã o defpacl1-o defta cafa, á folh. ' ' ·' · 

Item. Titulo dos mareantes defta mio, que fe a.charem no mar 1 
na6 fendo o,s que na cafa fe affentaraõ, a folh. 

Item. Titulo fobre o alardo, qúe ha de dar ao Efcrivaó da mati'Í·· 
cuia geral' e a maneira que :hà de te~ ne· f~zer do dito alardo' a folh~· 

: ~REGitV.ENTCr P:d·RA O ESCRrP;AO DA N A'O. 
1. 

~ ~ I 

A
! , Maneira, que vó~ ,·fu..pito bonr~9~ . -. : -:=_)_ 

haveis de, ter em ferv.ir· a eJcri,vaniflha defta mio 
·que 1wffo Senhor leve, e traga a f;;1lyamento, h e o fegu~nte. 

- · . hem. Pri-meiramente affehtareis nefle livro todas as mercadoria-s~ 
que o Feitor da dita náo aqui i'·eceber dos· Thefoureiros da Cafa da In~ 
dia.,. e -Mina , cad-à··hurn per)i.coro f eu conto , pezo , e_médida ,l"egm1-. 
do a qua_bdade de cada huma, e 1á na 1ndia rnofl:rareis los affentos ~el-~ 
las ao Vedor da Faz.enda , Feitot_, e Officiae·~ de Cochim, para r,~f_llle-· 
rer.e.qt ao dito Eeit\?.ll; e ha de 'trazer conheci-mento em f'órma ao~rd-jr:os, 
':Çhefoureiros dá peffoa, ou pdfoas a_,q,uern as entregar. ~· "·.:· 
~ .Item. Affen.tar~is iffo mefm<:>: n.o dito ]jy:ro _ todas -as v.itualh~s, _que 
forem na dita náo fobre o Difvenfeiro della. . _ . __ i 

Item· .. Affenr;.an;isAodàs a_srarmas, a_rçjlha~ia, e aparelho~, q~1e na 
di~a;n~o{{')rem .canregada-s. f. ~ S0bre o ~leJl:re 9 que a fe·u c~rgo for; e 
fobre o Meirinho da náo, o qu~ tambem for a feu cargo. · E da me(ma, 
màneíra :ef.crever.e·is .quaefq.ue:r outFas coúfa~r que a cada hutn delles na 
Inâià forem entre_gJ..les"para _d_ell.as cá darem conta.. . , : ~ , 
•. l~tel.íll. Tanto q~H~' a di.ta nao embc ra for á·vJHa pela bat:ra fóra' aq!Jel~ 
le dia, ou outro feguinte, requere reis ao Capitaõ faça alardo d;;t,genc_ 
te;· que. vai na dt ra náó; a qt:Jaf affentare·i~ ndte livt:o·cada hum I.?. e r fi, 
aífentaddo prim1eiro os Oifkia·é~ _ .da _náó i }darinheito~, Grumetes; ~ e _ 

~· . • • · • • 1 • ·Pa .. 
... c .. ' .A 



··das -N áos da·tnd1a·. 
( 

. j 
p·ãgetiS, brâeti!=l~OS de fuà viagem ; declarando os noméS, . e fe fai5 r.,ad 
fados , :o-e onde faó rtroradores. E os que naõ faó caíados , cujas f?!hos 
iàõ, e onde faõ ·moradores. E depoi~ de affentada a gente da náo, a[.; 
fer'ltareis a outrâ gente d-arrhas; e O.flicictes que vaó para a India, cont 
as dita~ de ela raÇões. · 

Irem. E aflim áifentáteis o dia; em que a ditá náo parti r de foz em 
fóra para a India ; ê a.ffim q uaoqo cla India partir para o ~eíno. E affirri 
o dia que tomar qualqúer porto; .e-:_ do dia que fahir delle. 

Irem. No mefmo dia que parti·r de faz em fóra, fareis apregoar; 
que toda á peffoa' que arrenegár; ÔU peiar de Deos' ou de nbffa Se~ 
nhora, ou dos Santos, feja certG que perderá por iffo todo feu fold,o ·; 
e ordenado, além de haver tóda outra pena; em que por direi ro; e p~· 
las Ordenações encorre; do qual pregaó fareis affento nefté livro. E 
fçndo cafo que algum peze; ou arrenegue, fareis logo diffo hum affen~ 
to nefte livro aillnado por vós, e por duas teftemurihas; pai':... pelo t~l 
affento fe proc€der <::á contra a tal peifoa; e fe lhe dar cá a pen.t QJ.le for 
juftiça. · · 

Irem.' Aftentareis nefte livro tóclã á efpetiarÜ, drogas, e qualquer 
outra faz~nda dell\ei noffo Senhor, que fe na dita náo carregar, e tu.: 
do em boa ordem, e em f<~us. títulos; declara11dó o -que vem em fardos,. 
e o qu~ vem a garnei j e com toda a mais declaraçaõ neceffaiia. E fe.o 
reis préfente ao pezo , e entrega que fe fizer da efpeciaria, drogas,, 
mercado'rias do dito Senhor; para affirh as afféhtatdes em dl:e livro. 

·Item. · A.ifentare.is com toda a boa ordem; e declataçaó quaefquef 
t:oufas qú~ fe rt€fta náo catregarerrí, declarando; e figurando as mar
cas d~ cada coufa. E ifto aflirri para que fem eilleio à'lgurrí fc: faiba fetn:_. 
pre éujas as ditas coufas faõ, como para melhor recado, e paga dd9 
direitos; que a ElRei noffO"Sehhor houverem de pagar. 

Item. Affentareis nefte livro todos os paffageirós, que rieil:a riáo vi e.: 
rem da India para o Reino; e affim os efc::ravos, aom deelaraçaõ de eu..; 
j os f a ó. · ' , · " , 

Item. ·se algumas peffoà·s àdoece tem em e !ta náo de doen~a; que fu~ 
faude pa,reç~ d uvidofa 1 logo aeucli reis a lhe perguntar fe h e o feu no ~ 
meverdadetio aque1le que levais erh voffo livro; porque fe nonieoll 
q_ua.ndo reGebe0 0 (ol'do dantemaó ~ e fe feti ·oome for outro, declara .:' 
loeis logo affim no àito livrro no titulo d?. tal peffoa, declarando fe he· 
~a fado,~ coq-1 quem ; e 0t1de he morador, ~ fe térn filhos. E fendo foi..: 
teiro; d~·dararé:is o 11om e de feu pai, e mãi ' e- todo .o mais q1:1e cum " 
prir, para que feus herde--iros fejaó fabedores~ E perguntareis ao tal 
~nfer~o ;· fe tem feito teftarnento, ou fe a quer fazer; e qtierendo•o fa-~ 
zer, lhofareis G:om fere teftemunl:tas; fegundo ã Ordenaçaõ. , . . 

l~em. Se_ndo noi:f.o Senho-rfervidJj, que o tal enfermo falle'ç.a ; a.ffen-= 
tarets nefte livro o-dia 1 mez-.; ~ uã em que fatlecer 5 e fareis logo i:rr~ 
ventaria, muito bem declarada de tO'da a faz·enda qoe na ncio tiver. E 
r-equerereis. ao Capita·0 da .náo, 'llre a faça ·pôr a bom reeado, em ma& 

~ Tom; VI. A ii . dai 



Regimento dós Efcrivães 
() 

\la petroa que · o defumo tiver ordenado, que fe entregue.; e naó t~n-
do c, defunto para iffo. nomea.do peifoa alguma, ordenará o Gapitaó 
buma peffoa .fiel, a que fe a tal fazenda entregue; e ailin-ará ao pé do 
inventario tu.d~ que affim re-ce-ber. E fe o defunto tiver alguns manti
mentos, venderfe-haó em pregaó, a quem por elles m.ais der.,,. por fe 
11aõ perderem; e o dinheiro fe entregar~ á peffoa, a que affirn for en
~~egue fu.a fazenda.; da qual venda fareis iHteira declara~aõ no inven
tario. E nenhuma outra coufa, como naó for mantimento, fe yenderá; 
porque vendendo-fe, a venda ferá nulla; e yós perdereis por i1fo voffo 
":(oldo, e ordenado, e comporeis, e pagareis toda a .perda, que por tal 
yenda a fazenda do defunto receber, além. da .mais pena, que ElR.ei 
ooffo Senl~or houver por b~m ; a qual _peffoa, a que a fazenda do de.
{unto for .entr@g.ue, tanto que a efta Cidade chegar, a irá logp entre ... 
gar aos Officiaes da Cafa da, India ~ p~ra iffo.ordenados, para que elles 
~s en-treg-~em a feus donos-, f4:1gundo lhes o dito Senhor tem mandado 
.pqr .feu '{.egünento; aos quae& Officia.es vós ter~is cuidado d~ entre-
gar; taino que a oáo chegar, os teftamentos dos defuntos," que nella. 
fa11ecerem , e dizerdes-lh~s a quem. h e entrçgtae fu

1
a_fazenda. E os in .. 

ventarios feraó fei .tos nefre livro. 'E;todo o que dito he fe entenderá 
nos defuntos q1:1e fallecer~m da lndia para cá. _ 
> Item. E qt:Ianto aos que fallecerem ._daqui para a lndia, naó yende~ 1 
ráó na náo os mantime_ptos que forem de mercadoria, c.omo :..vinho, e 
.azeite, e outros m·antin:Jc:ntos q1,1e , te~ nnlita valia na lnd·ia; mas fó~ 
:rp:_ente f e vende;ráó o~ q_ue naná<;> fe -defpendem. f. .. carnes , pefcados .J 
hifcouto, .e outras colJJas defta qu.al.iàade, queJenaó levaó á India p.o:li 
mercadoria. E toda a outra fazenda , e mantim~nt0s, e affim dinheiro 
qut!_ fe fizer 4os que fe-venàerem, entregará á -peffoa a que o defunto 
em feu teftarnento. ordenar que fe entregu~, como acima dito. h.e. A 
qual peffoa fará da tal .fazenda, e di.nheiro; o que na Incita po.r ElRei 
noffo Senhor he ordenado, que façª-Ó as pe.ffoàs. , a· que aflim nos de·· 
funtos m:;tnd~ó entregar fuas fazendas. E nàó deixando o defunto pari 
i_ífo peffoa o:rdenada, entregarfe-h!tJua fazend•a a .h uma pdfoa abona ... • 
·da, que o éapitl:!Ô orqenará; a qual ·w~ífqa, tanto:que for na lndia, irá 
qar conta da:. tal fazeaàêl ao Prpved·or P'Q~ Defu-ntos ~, € fará á-cerca della 
o que por elle ~lhe fo,r -ma_aàado, _conforme ao R..egimento das Prove,.. 
dores dos Defuntos. .. J. ~ , -.: 

~ ~ Jterh~ Se alguns Offic-1aes ·' e m-a ,r;ean~es <?rde:nados á viagem defta: 
·náo fe fah.irem ., ou tro(;arern c0m <:>t:Jt:ros, aifel'ltareis em-fe·us titulo·s o 
dia, mez-, e er.a, em que ca·da hum fe fahio, .ou tuocaraõ, e os que por 
elles entrava0, para fe, faber 0 tempo qpe cada hum tem fervido; e as 

·, trocas que affirn:f.izerern, feraó com outros mar..c:antes doutras máos ·de · 
v,iagem, fendo os Meftres dellas, e.,dé4ta conten-tes... E porém nenhum 
marca_nte-defl:a_ o:ío naó trocará co.m. ·o.enhu.m mar.cante., <gue vá fobre
éellente, ou que na lti!dia ãn,de fem lic~nça ·do Governad-o-r da India, 
o.u-·V édór ,dá.Fazenda, qué tra.ra.ó..ft';it~ pelo EfcFivaõ_da MatrrcuJa, ~~ll't 

' . 
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qú_e d~ci,úe- como~ ie á dita troéà fez pela d-íta lic.onçã ;:_.e que fi-c.~· aJf~n ~ 
t ado o tal ma.rcante ôbrigado á nao no lugar de f\)b,tecellen~re. E em-dn
tré! tnaneUa fc naó tróca alguma~ e os quê ~m outra i'pq[l~tra t.ro0-at·em, 
perdeníõ todo feu foldo. E vós ferds avifado de naõ <Lff~nta·rdes tro
ca alguma, fena&rt-a-f6rmafob~redita; fob pen~ de perderd~s toâo vof
fo ordeoado, além da mais pena que v~s o-dito SeAhr>r•poi" i-fio ~der. , · 

Item. Sendo ·caío que ainda falleÇaõ alguns M·ar.~nl}eiws, ou Gru
metes obrigados a efta náo; e tiverdes neceili.dade deUés p?ra _a nave
gfçaõ_, pedillos-ha o Capit~5 , e Meftre ao Goverhador. ;· ou V ~d_or da 
Fa~enda, e trará a liéença fobtedi-ta; -em1 que declare' como fica _df.c.l: 
do da_Matricula, po_: lhe.íer dada_ á tal1iC:ehça pela tal t1eceffidade. 
• .Item .. Sereis av"i;fado quando efta náo na lndia tom~ r €arrega, di1;er,. ,· 
_ des, e requererdes, que toda a pimentá venha alojadá per fi, fem. éoJJJ. 
e.lla íe metter, nem ·ajuntar canéla, nelll drogas, .pot qu-anto temos 

-fabido por experieucia, qtie fe damna toda a que ·fe mett~ ,--ou agu.nta. 
·com a pimenta. E toda a can€la; e E:ravo, e qua1t']_uer ·autra·r,roga, ve:
nha a-p>artada, como melhor pu~er; e d~ c.omo affim r~quer.ereis ao Ca
·pitaõ ,_ ~ Mefrre, :et Contrameftr.€: deita náo j fareis affento nefte livro! ' 

Item. Porque nas femelhantes viãgetis fe foem fempre fazer per os 
mareantes, e pà'.ífagei"ros das uáos algumas ·êfinolas· pata á.lg.urnas catas, 
ou Igrejas defte Reino,. prin-cipalmente em a1:gumas :tormentas; ou tra~ 
rbal·hos, em que m1útas \'eZes fe vem, de que N. Seoho~: _os lívre por fua. 
.pieda:qe, por onde naó- taó fómente aos taes tempos, mas nos da bo~ 
·nanç~, era razaó que fempre fe. di.ffo lembrafferrt, vos .apontamos aqui 
·-por no-lo ElRei rroifo Senhor expreffamente mandar, que façais fem.:
·pre nos taes tempos l'embrançá do Efpirital sle todo~ os Santos defta 
·Cida.de, que he c-ar:! d~ muita crevoça€5: etn ·.que tambem a dita efmoJ a 
·-rerá Bem em preg.acf~; por f e' g1aftar em cafa: d~ tanto fervi lo de noíf<? 
.-Senhor. · . . ..; 
_ Item . . · A!feütareis -iiefte livro qualqaervrequerirnehtd, .bti prote.ftc; 
;que for feito affim -de feniço. ddRei noffo Senhor, áée rea das co.hlfa_s 
de fua Fáz~nda , ..como dõ que:toéar a =beur daJ uftiça ; ,os quaes t:eq.úe:_:.. 
rimentos ,. -e protdlos fareis aillnar nas peifoas que os fi.zen::m p.ata fe .. €á 
por dl~s fazer o que for jufti-ça. . ~ o -- • . . . . . r .~ 

- Ite-m. E porqu-e _os Marinhei.t@s-;- g:úe fe:ri'efl:a Cafa.áÊentaô faô pri c~ 
mei ro €Xaminados, e te o;! OS informaçaó que algumas .\tezes [e mettetrt 
outros em f eu lugar naó muito fufficí·<tntes, nerri t~es como os qué ná 
Câüt- fe --nffe~taó ;· o~-ual he tritu.lfú do· f.e-rv'l~ovÇl_elR.ei .no·ífo:.: ~énl}'or f. e 
muito grande incen'ler;Ü€t.lte-p-àra.a viag€m. ._ ~ . , , :" 

E para que tal engarto naó l:iaja effeito _, rartto que fordis de mar em 
'f6ra ,- fallareis com Ç) Capitaõ 'Í .eJhe requerere·is qué dêju~arneQtO _a_éJ 
-~'l:eftré ,:e ~i loto d.eib t1áo 1 que. de: la rem, f e Ç>'S M'arin+re1ws·qu:e ~neHa: 
vaó, Ta5taes que:he~mereçaó (o;ldo d:e Majín.heitos ., .: ~- _ _ , _-_ 
· ~ ~ dos-·que de~latarem que tàes naõ faõ~ .fareis affen~<iL; é dec;l ~raÇ-a6 
,neffe liVro. . ~ · · :- . · r .. : - '. ·- .) . ~ lt 



Regilnento ·aos Efcrivães 
E t-anto que e(nbora fordes na In-dia, o moftrare-is ao V édor d-a F a-:. 

2:enda,-para que na.õ hnja fo·Ido fenaõ de Grumete fómente: o que tam:to 
bem fareis faber ào Feitor, e Offidaes, para que fe lhe naõ pague fe .o 
na,0 f0,ldo de Grumere de torna viagem. 

E de fe ifto affim fazer tende muito efpeciallernbran~a, por fer cou .. · 
fa que tanto cumpre o ferviço de Sua ·Mageftade. E de como o reque..;. 
reftes ao Capitaõ, fareis affento nefte livro, que elle a.ffinará. 

Item. E tereis efte livro fechado em voffa arca, e a muito bom reca .. 
.do, de manei-ra que outra pdfoa nelle naó poffa efcrever, nem ac:onteça. 
aig·um cajaõ pelo muito que vai niffo á boa arrecadaçaó de ro~o o que 
for, e vier nefta náo, e coufas que em toda a viagem fe paffarern , de 
-que por bem de vóffo carrego fois obriga.do a dar boa conta,. e razaó 
ne fte livro. 

Item. Manda-vos o dito Senhor, que com muita diligeocia façais ' 
e cumpr::>is inteiramente todo o em efte Regimento conte.údo _, fob ju

·!"~mc:'rt\> de volfo officio; porque todas as fobreditas cauias, e cada hu
-rr;; dellas cumpre muito a íeu ferviço; e faltando v-ós em alguma par
te dello, o que fe naõ e f pera, perdereis todo volfo ordenado~ e have• · 
·rús a mai's pena, que de direito for. 

Iter.J. Tanto que noff{l) Senhor vos levar á cofta da .India, tornareis. 
nefte livro fazer alardo da gente, conforme ao quarto capitulo defte 
.R€gimento, com declaú1çaõ do dia em que o fizevdes : do qual fareis 
hum a folha com declaraçaõ da entrada de cada peffoa ·' e finaes, a qual 
dareis ao Eícrivaõ da- Matricul~ geral, o qual affin~rá o alardo que fi
zeftes nefte livro_. E fe alguma das f®breditas peffõas falleceo no cami-, 
.nho, fareis diífo declaraçaó; n0 di 'to alar~o para o Efc-rivaõ da Matricu
la ó faber. E fe acaio for que· á h ida em Móçarnoique, ou em outro al
gum porto que torneis , naó fendó da India, fe fahir alguma das [obre
ditas peffuas da náo, fareis a dita declaraçaó em feu titulo, para o Ef
crivaó da Matr.icula fazer outra ·tal .declaraçaõ em feu ti tu lo nos quaa 
dernos geraes; ao qual Efcrivaó da M.arricwla fareig lembrança ,"que dê
hum rol da gente do mar, que vai _nefta náo de fobrecellente; ao Patraõ 
rnór para os conhecer., ,e metter no· fet:viço, âe que trareis tarnbem· e.er• 
tidaó de como lhe déftes o dito alardo, e fizeftes d~a lembrança:, fob 
pena que fe allirrí o naÓ _fizêrdes, incorrereis em perd-imento de tOdQ 
voffo ordenado. 

Provifáõ, que ElRei tJojfo Senhor paffou fobre o Regimemo das é~bca_s, 
e carrega qZ!e haõ de traZJer as .náos dÇI- India. , 

\ -

'EU ElRei. Faço fa·ber a quantos efre meu Alvará virem ; qúe por 
' ~Eu fer informado, que para bo(l I:iaveg~çaó, e fegqran~a dps nâos, 
que vem da India para ~fles Reinos com carreg~ ., e ·efpec-iarias, vai 
'mtlito no modo de fe carregarem ,..e .. que por fe li!Íifo naõ t~r a ·ot"dem 
q_ue convinha, fe perderao alguns annos a eft;1 parte as mais, .das náqs, 

que 



das N á os da In dia. 
que faõ perdidas da lndia para efl:e Reino, mánde1 q~~ fe tive.ffe prar,i"' ' 
ca com alguns Meftres; e Pilotos; fobre a rnaneÍrfl de que aS: ditas náos 
deviaÕ vir cafregadas, para ce>rn mais fegurida_d~ poderem fazer fuas 
viagem·. E pela inforrnaçaõ que me foi dada, -e dos pareceres das pef-_ 
foas com que fe o dito cafo praticbu: Hei por bem, e _ma_ndo, que no . 
<(arregar das ditas n·âos, airun minhas, como de armadores, fe tenha 

, 4aqui em diante a maneira feg uin-te. 
I tem. No piaó de eada hum a das ditas náo.s viráõ dojs lot~gotes de 

agua, como foe vir, em que virá toda a agua, que no. dito lugar cou ... 
ber, e pode1' vir: e em todos às outros lugares do piaõ, virá a pimen
ta, e naõ outra alg-uma fa~enda. Em cima da efcotilha da primei'fa cu
berra víráõ tres pipãs de agua, que íobre a dita efcotilha couberem ; 
e deb~ixo da ponte n<? rumo da proa junto das camaras do Contramef
tre, e do~ outro's Officiaes da náo, virá toda a mais agua , que for ne .. 
ceifaria ·para a gente· da tal náo, fegundo a náo fot, c a gente que 
trouxer. " 

-<1' 

Item. Antre as cubertas virá o cravo; e lacre ., nos pàio_es do meio 
da náo , êla efcotilha do mafto grande para a p_l'oa. E o gengibre virá 
no pa-iol de popa dantre as ditas cubertas, p.orque he o mais enxuto .. E 
junto delle em outro paiol virá a nóz, e em e-utro o anil e tii1cal. E as. 
0utras drogas defta q_ualidade, em todos os outros paioes dantre as cu~ 
hertas v:ir:í a pimenta... · 
_ Irem. Debaixo dalcaçoua da eftrinqua para a popa virá à canéla, e 
fPaça, e drega de botica, em feus paioes como coftumaô de vir • .E na~: 
náos ecn que naó vie_r canéla, viráJlo dito lugar de canéla _o gengibre ; 
e drogãs , que a traz fica declarado, que venhaó entre as cubertas á_ po
pn. E no lug ar do gengibre virá pimenta. E a'ffim viráô debaixo dalc'a
çoua em outro paiol as vélas; 'e enxarcea, e em outro o paõ para a gen• 
te da· náo, como coftuma de vir. ·E da banda do e!hibordio fe faraô as 
eamaras do Capita6, e Ofliciaes da náo; as quaes feraõ de curva a cur .. 
va, -feg~ndo_ ordenanca ~ e nenhuma outra c;:amara fe fará debaixo de 
toda a po-nte para peffoa alguma. - · . 

Item. As arcas de ro-upa, que···em cada hum-a das ditas náos houve .. 
rem de vir, fe carregaráô debaixo da ponte: des a concha do guindaf
te d a banda do bombordo de cada huma das ditas náos para a proa, que 
he o lugar para e lias ordenado, e em que fempre coftumaraó vir; fican• 
do deb aix"J da ponte luga; em que .pofla vi r o batel, corno fempre veiô ~ · 
e no dito batel viráó as amarras neceffarias para ·a dita náo; e em outro . 
al gum 1 ugar da dia náo na6 vi ráõ arcas, nem fardos d.e roupa, falvo nos 
gafalh.1dos, que os Officiaes da tal náo r-i-verem debaixo da dita ponte;
P-Qrque querendo nelles trazer arcas', ou fardos de roupa; o poderáó 
fazer com 1 icen<5a do V édo r da Fa,yenda, que entendet no defpacho:· 
d<Js armadas. E pofto que por naõ haver tanta pjmenta, e drogas, que· 
aha~em para occupar os paioes, eJugates para dlas ordenados, hajaó 
de .. vH_de v afio, .que virem .ndles arcas, nem fardos de roupa. 

Item.J , 



~ Regiinento dos Efcrivães 
· Ite~· . No convés de cada huma das ditas náos, deba~xo das fobte

pontes' fe 4 naó carregara~' nem viráó por nenhum ~afo que feja' arcas 
algumas, nem fardos de roupas. E fómente poderáõ vir no dito con
vés agua de fobrecellente, e algum fato miudo, e caixões p€quenos 

.cle pouco pezo d'a gente da n·avegaçaõ da tal náo. E tambem havendo 
nella de vir alguma peffoa., ou pefioas, que ao Governador parecer, 
que fe deve dar gafaJhado, ou que para iffo tiverem Provisões minhas, 
f e lhe pode~á dar o~ taes gafal h a dos nos lugares coftumados , em que 
fe foem de dar; com. declaraçaó, que nelles , naõ mett~0 arcas, nem 
fardos de roupa; por quanto naõ hei por bem que venhaó no dito con
vés, pelo perigo que as náos pódem correr vindo fobrecarregadas, Ôll. · 
ainda que tragaó pouca carrega, trazendo fobre a-p<;mte, que he cau[a 
porque fou informado , qu·e fe perderaó as mais das páos que faó perdi-
das da India para efte R.eir.J.o.. ' . 
_ Item . .,~Em ~cima .da dita fob reponte naó vi r á fato; algum, pofto que 
de m~:Jit'J pouco pezo, e voJu_mt! feja; e virá a dita fobreponte de to .: 
do defpejada: ·por quanto naó he para mais que para defenfàó do mar ' 
e ,p ara melhor :ferviço da náo. . 

hem. Em cada huma das ditas náo~ naó viráó mais arcas, ou far .. 
dos de roupa, que os qu~ ·couberem no lugar, em que ordeno que V€• 

nhaó. E no carregar elas ditas ardas fe · terá daqui em diante· a maneira 
fegui o te ; · fe as primeiras arcas, que {e carregarem, feraó as que os O f! 
ficiaes, e gente da naveg·açaõ da· náo; por razaó de irem nella, pódem 
trazer: e eftas fe precederá.õ em fe ha~erem . de carregar primeiro que 
as de t-Odas as outras peffoas. E depois de as ditas arcas fe.rem carrega
das, fe carregar~ó as das peffoas, qne por razaó do tempo que tiverem 
fervido na India, tenhaó liberdad·e ·para poder trazer arcas, vindo as 
taes peffoas para o Reino com lic·ença do Governador, na armada' em 
q~e as carregarem; e fendo as ditas arcas de feu vencimento, como 
dito he. E a pôs as arca-s das ditas peffoas -fe poderáó ·carregar as .dos 
Officiaes de minha Fazenda de fie Reino,-que p<lra iffo tiverem Provi
sões minhas. ·E depois dos ditos Officiaes, fe poderáô carregar as qu.e 
o Governa,dor da India, Cap'itães de Fot:talezas, e O.fficiaes outros, 
que ferviraõ nas ditas pahes por betn de feus ca'rregos, e o.fficios, pó•. 
dem .mandar ao Reirio cada anno; e;depoi·s diffo as · das outras peffoas 
que tiverem Provisões minhas para trazerem da India arcas de merca·: 
do rias. E em cada h uma das di ta~ náe>s f e naó carregaráó mais arcas; 
que as que couberem debaixo da ponte, no lugar para iffo ordenado, 
guà-rdando-fe na· precedencia da carrega dellus, a ordem conteúda nef-. 
ta Provifaó. 

Item. Para que nas ditasnáos fe naó carreguem-mais arcas, que as 
·que couberem no lugar de cada huwa dellas ,-para .iffo ordenado, o dito . 
V édor da Fazenda da India, que enrender·no defpncho da Armada, te
rá cuidado de antes q,ue nas ditas náos fe carregue fazenda alguma de 
partes, fe informar de . quantas arcas de roupa câber4ó em cada huma 

das 
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das ditas náos, no lugar em que o.rdeno que venhaó. E depois de ter 
tomado a dita informaçaó, declarará nos Reg~mentos, que der .aos 
guardas, que eftiverem nas ditas náos o numero das arcas de roupa, 
que haõ de recolher, e de que peffoas; e que fe as taes peifoas, ou al-. 

. gumas dellas em lugar de fuas arcas quizerem trazer fúdos de roupa~ 
lhos recolheráó, d'izendo-lhes quanto::; fardos, e de que grandura fe 
. pódem carregar em lugar de hum a arca. E terá o dito Y édor éia F a zen· 
da cuidado de prover no dito negoci.o, em tal maneira, que aiiim no 
numero das ditas arcas, como na precedencia da embarcaçaõ dellas; 
e em tudo o mais' fe cumpra inteiramente efta minha Provifaó. E além 
de a dita fazenda a haver de vir aífentada nos livros dos Ekrivães das 
náns, Q dito V édor da fazenda fará hum quaderno affinado por elle de 
todas as arcas, fardos, e qualquer outra fazenda de partes, que nas di ... 
tas náos fe carregar por [eu mandado, com declaraçaõ da fazenda que 
vem em cada náo, e das peffoas de que ·he. O qual quaderno.._ enviará 
per vias ·ao Feitor, e Officiaes da Cafa da India, com carta geralJ_.para 
·fe na dita Cafa ver fe conforma o dito quad€rno com os affentu-s 'doli-
vro do Efcrivaõ; e naó conformando, por no dito livro vir aífentado 
mais alguma fazenda, f~ veja que fe embarcou fem fua licença, e pela 
dita ca·ufa fe poder tomar por perdida para m~m. E ao Efcrivaó da tal 
náo fe dará o ca!l:igo, que pelo dito cafo·merecer. 

Item. Naõ fe podendo carregar em alguma Armadq_ todas as arcas 
das peffoas, que pelo tempo que t iv.erem ferv~do na lndia, ou por bem 
de feus carregas, e officios, e minhas Provisões, as poderáó trazer, 
ou mandar, por naó haver embarcaçaô~para ellas, ficará9 para fe carre-. 
garem na Armada do anno feguinte. E fe tambem no dito anno fe naó 
poderem carregar todas, ou algumas dellas, com fe guardar a ordem 
conteúda nefta Provifaó, ficaráõ para a Armada do outro anno. E quan
do na dita Armada fe lhes naõ poder dar embarcaçaõ, querendo as 
pe!foas que tiverem liberdade, ou Provisões minhas para ca-rregarem 
as ditas arcas, certidões de como as naõ carregaraõ, por lhe~ naó fer 
dada embarcaçaõ' para pdas ditas certidões requererem Cê:Í. no Reino 
fobre o dito çafo fuajuftiça, o diJo Védor da Fazenda da India lhas 
poderá paffar, e fazendo primeiro p0er verbas em feus affentos , e nas 
Provisões que tiverem em como pelos taes aífentos, ~Provisões fe naó 
ha na In?ia de dar embarcaçaõ par~ as dit~s arcas. E nas certidões que 
lhes o d1to V édor da Fazenda paífar, fará mençaõ corno as dita's ver· 
bas ficaõ poftas. · 

Noti~co-o affim ao me? Governador das p::utes da In dia , e ao V é·· 
dor da mmha Fazenda em ellas, que entender nó defpacho das Arma
das, e mando-lhes que cumpraõ, e guardem, e façaó cumf.,-r'ir, e guar ... 
d.ar efb minha Provifa~ como fe nella contém; a qual fe regiftará nos 
h_vro~ da minha Fazenda , e nos da Cafa da India. E o Feitor, e Qffi .. 
Ciaes da di ta Caía envi J.ráÓ o trasladõ della concertado, ~ affinado por 
~lles por tres vias ao 4ito Védor da Fazénda; o qual tanto que lhe for 
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entregue, a fará regifhr no .livro dos regifl:os da fazenda das ditas par· 
·tes., em que fe regiita,õ as taes Provisões, para f e em t.odo tempo f:lber 
o que por ella mando ·, e fe cumprir como dito h e. E o Feitor ·, c Offi
ciaes da dita Cafa teraó cuidado de nos Regimentos que derem aos 
Ercrivães das náos ., que daqui em diante forem para as dita~ parte·s, 
pôrem hum capitulo, em que lhes dirá·, que tenhaõ cuidado de antes 
que na India fe carregue na tal náo coufa álguma, requererern perante 
o Capitaó da dita náo, e o Me.ftré, e Contrameftre della ao dito V é· 
dor da Fazenda, ou a qualquer outra peffoa que entender na carrega, 

- e deípacho das d,itastnáos, que no carregar dellas -cumpraõ inteiramen
te dl:a minha Provi!aõ, ·e que do dito requerimento faça o dito Efcri
vaõ hum aífento em feu livro ao pé do Regimento, que lhe na dita Ca~ 
fa for dado, e o dê a affinar ao dito Védor da Fazenda. E naõ o que· 
.rendo elle ailinar, o affinem como teftemunhas o dito Capitaô, Meftre; 
e Contrameftre, que forem prefentes. E naõ fazendo o dito Efcrivaó 
o diço requerimento.' e affento pela dita maneira' perderá o ordenado 
da dita' efcrivaninha. E nos. livros dos Efcrivães das náos, que daqui 
·em di·al).te forem para as ditas partes, fe trasladará efta minha Provifaó, 
para o dito Eícri~aõ, ,conforme a ella, fazer o dito requerimento ao 
di to V édor da Faienda da In dia. 

Item. Ao Guarda rnór da carrega, e defcarrega das náos da lndia, 
mando por efta minha Provifaõ , de que o Feitor, e Officiaes lhe daraõ 
o traslaqo concertado, e affinade!> por elles, que tanto que ao porto 
defta Cidade chegar alguma náo, ou náos da India, tenha cuidado de 
ver feno convés de cada huma das ditas náos, em camaras, ou fóra 
de lias , vem algumas arcas, ou fardos de .- roupa, ou vem em outro al
gum lugar, em que por efta Provifaó mando que naó venha; e achan
·do-fe que vem algumas arcas , ou fardos 'de roupa em lugares defezos, 
fará fazer diffo affento per o Eícrivaõ de feu carrego, e o fará logo fa
ber ao Juiz dos Feitos de minha Fazenda, ou :i!O Juiz dos Feitos, ' e 
Juftificas;ões da lndia, o qual irá á tal náo, e t•omará a dita fazenda por 
perdida para rriim; e com o dito Guarda mór ordenaráõ de a levar ló
go á Caía da India, e de a entregat;., e fazer carregar em receita fobre 

· o Thefàure~ro .- della. E da fazenda que for, e de como fe affim tomou, . 
fará fazer autos com todas as declara.çóes; e pro~anào a peffoa, cuja a 
fazenda for, que a embarcou, no tal lugar com licença do V édor da F a~ 
zenda .da lnqia, lhe .ficar~ refgu.udado haver pelos bens· do dito Védor 
da Fazenda a valia de tudo o que por affim vir fóra do dito lugar orde
nado por fua licenç_a' for tomado á tal peffo,a para mim. 

Item: E atEm verá o dito Guarda mór fe a pimenta, e drogas, man
timentos ' e as mais éoufas que fe carregaraõ nas ditas náos vem carre
gadas nos lugares, e da maneira em que fe por efta Provifaó mando fe 

. carreguem, ou vem os di~o_s lugares, ou parte delles occupados cóm 
algum<! outra coufa. E naõ vindo carregadas pela dira man·eira, o fará 
logo íaber ao V édor da minha Fazenda do negocio da lndia, o qual 
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mandará á tal náo o Tuiz dos Feitos da minha Faze®da do negocio Ha 
India, ou aoJui.z dos Feitos-, eJuitificaç6es da India, para ver co~o· 

. vem carregada, e fazer difto autos com todas a_s declar_aç6es neceffa
Iias. E fará pôr verbas no livro da Cafa da India na entrada do dito 
V édor da Fazenda ~a India, e affim nõs regifhos de quaefquer Provi· 
s6es, por onde haja de haver de ieu ordenado, ou quaefquer outras 
coufas, que lhe naõ ferá entregue fazend-a alguma, que na dita Cafa 
tiver:· ou ao diante vier .a ella fem meu mandado, para fe 'haver pela 
dita fazenda a quantia, em que pela culpa, que no dito cafo tiver ; pa
recer que deve de fer ordenado : e além diffo mo fará fabér par~ fe lhe 
dar o mais caftigo, que pelo cafo merecer. 
· · Irem. Achando-fe, ou provando-fe; que o dito V éd·or da Fazenda 

da India deu licença a algumas pe1foas para carregarem arcas, ou far-
-dos de roupa, havendo outras que por·bem defta Provifaó os prece· 
diaó em haverem de carregar primeiro fua fazenda, e que requereraó 
ao d·iro V édor da Fazenda a embarcaçaó della ao tempo conve_niente, 
e d le lha naó deu : Hei por bem, que as taes pefioas hajaó p~los bens 
do dito V édor da Fazenda toda a perda, e damno que provaraõ quere
ceberaõ, por o que pelo dito refpeito deixarem de carregar, e fobre 
os ditos cafos poderá6 as partes requerer fuajuftiça. perante o dito JuiZ' 
dos Feitos, eJull:ificações da India, a quem mando que tome diífo co
nhecimento, e o determine conforme e.fta minha Provifaó, a qual va• 
lerá como fe foífe Carta feita em meu nome, e fellada ,de meu fello
pendente, f em embargo da Ordenaçaõ do Hvro fegundo, titulo vinte , 
que diz, que as coufas, cujo effeito houver de durar mais de hum anno, 
paffern por Cartas, e paffando por Alvarás, naó valhaó. E affirn fe cum
prirá, pofto que efta naó paffl! pela Chancellaria, fem embargo da.Or-
denaçaó do dito livro em contrario. · 

E vós dito Efcrivaõ defta náo fereis obrigado a tomãr o pezo de to
da a p imenta, e drogas que fe nella carregarem , a qual toma reis nefte 
livro, affiiJ!, e da maneira que o tomaó os Efcrivães da Feitoria:. o que 
tudo virá muito declarado. E trareis certidaó ao pé do di to .pezo, em 
que declare que efriveftcs, e foftés prefente ao dito pezo , e tomaftes
por voffa letra~ E tem efta certida-<5 vos naó ferá pago voífo ordenado , 
e havereis a mais pena, que-Sua Alteza mandar. 

· Provifaõ {obre os g.:zfalhaàos. 

EU ElRey. Faço faber aos que efte Alvará virem, qut? Eu fou in-
formado-, que depoi~ qu-e defte Reino partem as náos da India; 

navios da Mina, e outras náos, e navios de minhas Armadas, fe fazem 
nellas alguns gafalhados, e camarotes além dos que nellas vaó feitos. 
po: ordem do Guarda mór, e accrefcentaó os C]Ue faõ feitos, o que naó 
het por meu ferviço. E querendo niíro prover_: Hei por bem, e mana 
do, que daqui eni diante Capitaó, Piloto, Me.ftre, nem Official ai ~ 
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gum, nem outra alguma peífoa das náos da lndia , navios da Miria, e ... 
,-}e quaefq uer outros de minhas Armadas naó po1T:1 ó mandar fazer, n:em ·. 
façaó mais g afalhados nas ditas náos, e n ~ vios dos qu.e.,pe llas vaó f.eí
tos, affim á id~ · , c-omo ávinda ·, ·nem em quanto efiiveretn nos h1gares · 
para onde forem-; porque _faze.ndo o contrario, como fou informado~ 
que alguns f~ze~, hei por bem que jncorraó em pena d,e ci_ncoenta 
cruzados, e do~s annos de· .degredo para ·.Iwm dos I uga res da1€m , - a 
pef.f<;>~ a que fe p.rovar qu.e os fez, ou accrefcentou , ·como dito he; e 
affim o Capitaõ que_ o confentio; de que o Juiz da. dita Cara da lndia, 
e Guard~ mór da!0_ditas n·áos ·, e nàvios fe informará, t:ãnto que chega
rem ao porto defta Cidade; . ·e ac-hando al'gumas pe.ffoas cul.padas no 
dito cafn, procederá contra .ellas no dito c.~fo, conforme a ell:a Provi
faó, da qual pena· d~ dinheiro .ferá ametade p·ara os Cativos, e a outra 

1 ámetade para quem os accufar; e além di.ffo incorreráõ nas mais penas 
que Eu houver por bem; e. naõ fe defpachár.á n!l Cafa da Iodia a fazen
da, que as t:~es peífoas tt·oú.x~rem, fem meu efpecial mandado: noti
fico-o- affim ao dito Juiz, e Guarda mór, e mando-lhe que cumpraõ, e 
guardem, e façaó inteiramenr~ cumprir,. e ·guarda r efb Provifaó co· 
mo·aqui fe con.té!Jl, a qual ·.fe:.regiftará nos livros da Cafa da India, e 
nos principias dos livros, que na dita OaCa daõ aos Efcrivães das ditas 
náos , e navios para nella:S o notificarem · por e feri tos , ·que diffo poraó 
aos pés ·dos.maftos das taes náos ;· e além, diffo faraõ o dito Feitor, e 
Offi ... iaes trasladar efta Prov·iJa0, e o traslade} affinado por elles fe pre
gará nas portas . da dita Cafa para Jl todos ·rer noto rio, e cumprirfe-ha 
como ,dito he, pofto que naó paffe pela Chancellaria, fem embargo da 
Ordenáçaõ em contrario. Balthefar Ribeiro o fez em Lisboa a 6 de 
Março de ·rs7r •. Bartholomeu Froes o fez efcrever. 

' · Provijaõ [obre · as ná~s-, que inveY1MÕ,. arribarem a efla C}idade. 

E U ElRey. Faço faber aos que efre Alvará virem, que por Eu fer 
informado do grande prejuízo , que. he invernareh1 no Braíil as 

náo·s. , que· defte Reino vaõ para a Jndia, quando por caufa ·do tempo 
naó pódem. paffar da dita cofta, como a alguns aconteceo os annos par
fados, mandei ao Baraõ Dal viro, do meu Confdho, e V édor de mi
nha · Fazenda , que praticaife com o Proved'ar, e Officiaes dos meus 
Armazens, e com todos os Pilotr>s, e Meftres da carreira da lndia, ho ..: 
meõs do mar, e outras peffoas -q'ue lhe areceffe, que entenderia6 fo
bre e.Re cafo. E p-ela pratica·que fobre iffo f e teve, ·de que me deu con
ta , ·pareceo que as náos , que com feguranl(fa da viagem naõ pode.ffe 
paffar da dita cofra , para irem á lndia com as outras náos, COf!J que 
defte Reino partiífem, e houveffem de invernar no Braill, feria mais · 
meu ferviço fazerem .; fe na vo.lta de.fte Reino, e tornarem ao porra. def
ta Cidade, que .ficarem no Brafil, vifto como em qualquer tempo que 
partaó, na6 .pódem chegar. á India-a tempo que podeffem partir aquel-

le 
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le anno com carrega· de efpeciarias ·, e o muito danu1iffcamento que'os 
calcos das ditas náos, vélas, enxarceas, e outras munições delJas r~
ccbiaõ na düa invernada, que parecia fer a principal caufa de as mais 
das náos que invernaô no Brafil fe perqerem, e naó tornarem a efte Rei
no ; e além d.iffo fe lhe fahia muita gente no Bra.fil, affirn da nav~gaça6, 
como de fobrecellente, da qual ?lguma fe tornava para o Reino, ·e 
outra fe deixa ficar na terra, afóra a grande defpeza, que fe fazia nos 
fcldos, e mantimentos àa .dita gente fem nenhuma ut,ilidade, e que 
qu afi tudo fe efcufava com as ditas ná0s torná rem ao porto-d~~a Cida
de, onde fe lhe aproveitavaó as ditas1nuniçóes, e com pouq defpeza 
fe tornavaó a repairar, e aparelhar para com mais feguridade poderem 
fazer fua viagem o anno {eguinte; pelas quaes razões hei por bem, e 
meu ferviço, que d2qui em dia.nte acontecendo· o d.ito cafo (o que 
Deos n ?. Ó queir;,1) de alguma náo , .ou náos das que defte Reino forem 
para a India, naó poderem paffar .a dita cofta para atraye:ífar á Iadia, 
por onde feja nece:ífario .invernarern nella, ou fa'zererri t anta demora, 
que naõ poffaõ chegar a Goa, ou Cochim a tempo que hajaó de vir 
com carrega de efpeci:nias aquelle anno ,. que· em tal cafo as diras náos 
.fe tornem, e venhaó direitarnente ao porto defta Cidade -de Lisboa·. E . 
mando a todos os Capitaes, Pilotos., Mdhes, Mareantes, e Officiaes 
outros das ditas náos, que por nenhum cafo que feja fe deixem ficar no 
Brafil, e fe venhaó direita mente a efta Cidade, como dito-he, fob pe
na de naó vencerem ordenado, foldos, nem mantimentos, nem go
zarem das liberdades da dita viagem: E além di~o haverem o mais 
caftigo que merecerem, fegundo a ·culpaJ do diro·cafo tiverem, e Eu 
h ouver por bem. E para a todos fe.r noto rio, fe regiftará efta minha 
Provifaó nos livros de minha Fazenda, e da Cafa da India, e do Alma
zém, e [e trasladará, e o ~raslado della concertado , e affinado por o 
Feitor, e Officiaes da dita Cafa [e pregará á porta della, e enviará por 
vias com a C arta gera-l á India nas náos defta Armada, para nas ditas 
partes fe faber o que por ella mando. E além diffo nos Regimentos~ 
que cada ~nno [e coftumaó dar aos Capitães, e Efcrivães_das ditas ná0s 
fe lança rá ·hum Capitulo, em que inteiramente fe fará declaraça6 do 
conteúdo nefb Provifa6 para fe cumprir corno por ella mando. A qual 
valerá como fe foffe .Carta feita em meu nome, e fe\lada do meu fello 
pendente, e paffada pela Chancellaria, pofto que efte por-ella n~ó paf
fe, fem embargo das Ordenaçó~s do livro fegundo em contratio. Bal
thefa r Ribeiro o fez em Lisboa a 6. àe Mar~o de I 56 5. Eu Barthola
meu Froes o fiz efcrever. 

Para o Capitaõ naõ tomar 'Vitzhos de partes. I 

EU ElRey. F aço faber a vós V éclores de minha Faz-onda, que Eu 
fou info rmado , que por em algumas náos da catrei ra da lndia fe 

naõ ter bo.a guarda, ~- regimento, como convêm no vinho , que d os 
meu-s 
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nie.u~ Almazens v~i para nas taes náos fe dar de regra á gente de lias, e 

-'por efta razaó haver falta delle, penpi ttem os Capitães, que dos vi
nhos de partes ,.que v.ern nas ditas náos, fe tomem algumas pipas, que 

· querem para as dar á dita gente; e paffa6 para iffo feus mãndados, pe
los quaes as peJfoas requerem os-pagamentos dos ditos vinhos, aflim 
na India, como nefte Reino a rn.uito móres preços, do que f e os ditos 
vinhos compraó,pará mit'lhas Arl!Jadas, o que he muito prejuizo de mi
nha Fazenda. E querendo n~ffo prover, mandei que no dito Almazem 
{e entregaffe daqui em diante em cada náo , para a dita viag~m, a terça 
parte do. vinho mais do que fe lhe ha de dar; porque acontecendo po
rell) mais algum tempo na viagem do que para que foraó providos de 
mantimentos ,.lhe poder.dito vinho abaftar fem fe tomar para iffo de 
partes: pelo que hei por bem, e vos mando que nos Regimentos, que 
na Cafa da India, e afiim no meu Almazem federem aos Efcrivães das 
ditas náos, e Defplenfeiros .ddlas ·, façais declarar como em cada n:ío 
vai mais a terça parte do ·vinho ordenado á gente della, para que acon~ 

. tecendo porem na viagem mais tempo do ordenado' ou havendo algu-
mas quebras nos ditos vinhos fe poderem fupprir da ditl. terça parte, 

. que por tanto que fe tome algum :vinho cle partes, o dito E feri vaó lhe 
notifique ., que o naó mande tomar; porque tomando-o, ficará obriga:
do ao Pª-ga·r" á parte cujo• o vinho for, ao maior preço que o tal anno os 
vinhos valerem na lndia, fem ll)Ínha Fazenda çer a iffo obrigaçaó algu
ma. E. qu.erendo o dito Capitaé. fem embargo da .dita no'ti·ficaçaó to
mar alguns vinhos,. naq~ paffem pará iffo mandados, nem façaó delles 
r.eceita, nem defpeza .aos ditos O_efpenfeiros; e para fe affim cumprir, 

. ·teraó o Feitor, e Officiaes da Cafa da India cuidado, que tanto que as 
náos de Gada anno chegarem da India, ,mandarem faber ao Almazem , 
fe pelos livr·os dos Defpenfeiros das ditas náos fe rnoftra ,, que torna[~ 
fem alguns vinhos de partes; e achando que fe tomaraó, faibaó do Ef
criv9Ó da tal náo fe requereo ao Çapitaó della, que os naó toinaffe con-

. forme a efta Pmv:ífaõ ; · e fazendo certo que lhe fez o-dito requerimen
to, e qtae fem embargo diffo o Capitaõ da dita náo os mandou tomar, 
poraó verba no quaderno do dito Capitaó, que delle fe lhe naó fará pa
gaqtenro algum até fatisfazer ás partes, cujo o dito vinho for, a valia 
delle, conforme a efta Provifaó. E fendo o di to vinho tanto que naó 
abafte para iffo o di to ordenado, lhe embargàráó tanta fazenda da que 
trouxer na dita náq' que bem valha a dita quantia , pela/qual fe o di to 
vinho pag~rá ás parres cuJo for. ·:E naó fazendo o dito Efcrivaó certo, 
como fez o dito requerimento ao dito Capitaó, perderá pelo dito ca-· 
fo f eu ordenado da dita viagem: e a·Jém diffo pagará o di to vinho p"or 
fua fazenda, a qual fe lhe para iffo embarg:.1rá da que trouxer na dita 
.náó, de modo que por hurna via, ou por outra as partes íejaõ pagas 
do vinho que lhe for tornado, fel]) minha Fàzenda ter a iífo obrigaÇDÓ 
alguma. E para fe faber como affim o ter,ho mandado, fe regiftc1d efte 
Alvará no livro de mi{!ha Fazen~a, e da dita Caía da lndia, ~do meu 

Al-
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Al mazem de Guiné, e In dia; e de corno affim fica regiftado, paffa rct& 
os Efcrivães da minha F~zenda, e cada hum dos Efcrivães da dita CaJH, 
eAimazem fua certidaó nas ·cofras defte, e do conteúdo neUe· fe fará 
·declaraçaó nos regiftos dos Efcrivães das ditas náos, e dos Defpen_fei
ros dellas, como dito he. A qual valerá como fe f<11fe Carta feita em 
meu nome, e fellada do meu fello pendente, fem embargo da Ordena~ 
çaõ do li v. 2~ tir. 20., que difpoem o contrario. E affim fe cumprirá, 
pofro que naó paffe pela Chancellaria, fem embargo da Ordenaç::Jó em 

-C!f>ntrario. Balthefar Ribeiro o fez em Lisboa a 4 de Fevereiro de I 5 68. 
E efl:e Alvará fe trasladará na Cartn geral, que efte anno fe h a de envj:H 
á Tndia, para nas ditas partes f e faber como aflim _o tenho mandado, 
e lá [e naõ pagar vinho algum dos que f e tomaret-n na ~i ta viagem. 

Pará_ os Capitães 1zar.J venderem mais que a7!1etade de jeus gafa!hados. 

E U EIRey. Faço fa?:,r aos que, efte Ál~ará virem, que Eu fot~ ·in for: 
· macio, que os Ca p1taes dás naos de v1agem, que defte Ré.oo v ao 
ás partes-da India, antes que do porto defta Cidade p!lrtaó, vendem os 
gaf--al.hados que nas taes náos lhe faó dados por bem de fuas C apirarrías , 
de que fe feguem alguns inconvenien"tes· cootr~ m.eu ferviço. E queren
do niifo prover, mando -que da feitur~ defl:e Alvará em diante, nenhum 

·dos táes Cápitães querendo vender o feu gafalhaqo, o poffa fazer mais 
que ametade delle; porque vendendo mais parte que a dita ametade, 
o que mais vender, perderá para minha "Fazenda affim elle, corno a·pef
foa que os tiver comprado, e lhe naõ ferá por iffo dado fatisfaçaó algu
~; e fe .poderá repartir por outr.as peffoas por ordem de meus Offi
ct.aes, e além diffo incorrerá na mais pena que houver por bem. Noti
fico -o affim a O. Francifco de Faro , meu amado Sobrinho, do meu 
Coníelho, Védor de minha Fazenda, e mando -lhe que faça notificar 
a~s Capitães o conteúdo nefl:e Alvará, o qual o Feitor da Cafa da In
d ta fara trasladar, e o traslado affin:J.do por elle fe porá na porta da di ta 
Cafa para a todos fer notorio. Eefte valerá com·o fe foffe·-carca feita em 
meu. nome, e paffada pela Chancellaria, pofl:o que por ella naõ p.affe, 
fem embargo da Ordenaçaó em contrario. Alvaro Fernandes o fez em 
Lisboa a 26 deJ aneiro de 15.68. ~1anoel Soares o fez efcrever. 

Poflil/.:;. 

E Porque fou inforrnad~~' que os Capitães da~ náos da carreira da In-
, dia ·, depois que do porto defta Cidade partem, fazem fazer nas 
~a~s náos alguns gafalhados, e camarotes em lugares onde feguem pre
JUI~o na navegaçaõ, e rneneos dellas ,, o que h e contra m~u - fer.viço: 
H,e 1 por bem, e mando que daqui em diante Capiraó algum das raes 
naos poffa depois que daqui partir, fazer, nem dar licença que fe faça 
gafalhado algum na náo em q_pe for; e ifto do perpáo até a varanda. E 
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. JÍ>.:.àndo ao Feitor·, e Officiaes da Cafa da lndia, que o conteúdo nefrà . 
-EqHilla 'faça notificar cada anno aos Capitães das náos da dita carrei
ra' e que AOS Regimentos que derem aos Efcrivães das taes náos' fa
çaõ difto declaraçaó ,_e como do porto d~fta Cidade partirem~ façaó re
querimento aos ditos Capitães, que naó façaõ os ties gafalhados, fob 
pena de perderem féus ordenados, e ha:verem a ma·is pena que Eu hou
ver. por bem., do qual requerimento os raes Efcrivãe_s faraó affento em 
Jeus livros, por elles affioádos com alguma·s teftemunhas, o que ~s taes 
Efcrivães affim faraó fob as ditas pe_nas ; e efta Pofl:illa quero que va
lha como f e fo.ífe Carta feita em rn eú nome , (\ paffada p'ela Chancella- . 
ria, ppfto que· efl:e por ella na6 paífe, fem -embargo da Ordenaçaõ em . 
contrario. · . E fe regiftar.á.no pé do regiíl:o do Alvará a traz,. que efl:á no 
livro da Cafa da India. Alvaro Fernandes a fez ém Lisboa a r 3 de Fe
veteiro de r)6.8. Manoel Soares a fez efcrever: Q que tarnbem fe fará 
debaixo das qu.illfas. E o mefr~o naõ fara6 os .IVIefires, nem ·os mais 
_Officiaes das náos, de que o Juiz da Mina, quando as náos vierem, ti~ 
rará C..o vaifa. · 

/~ . ' 
Provifaõ jõ·bre a agua que ha de tomar da reg,·a o Capitaõ mor , , 

e mais Capitães. 

D Om AI varo de Caftro amigo. Eu ElRei vos envio muito fauda r. Sow. 
' jnformado que os Capitãe·s d;~·s náos d á carreira da--India cofium'3:ó 
.tomar na dita viagem, da agua que nellas vai para a regra dá gente das 
_ditas üá0s, tóda a que querem para. feu ufo, fern nenhuma limitaçaõ, 
.o que he coi1tra meu ferviço, e em grande ~prejuizo da gente, que das 
_di.ras náos vai , pela falta que Jhe póde fazer ria v i agem , COrJ:)O algum as · 
vezes acontece. E queretido _niífo prover:· Hei por bem, que o Capi
:raó mór da Armada na6 poffa tomar mais agua para fua peffoa 1 da qiJe 
'fm• para a regra da gente da n'áo, em que hou ver de ir, que até feis ca~ 
nadas· cada d'ia. E ca~a hum dos Capitães das outras náos poderáó to
m.H para fu,q.s._peffoas até tres ;:éanadas cada hum fómente, e mais naó ; · 
.e por tanto vós lhe fareis notificar pelo Gua1~da mó r da -carga, e ddcar
ga das ditas náos, que naõ tornem máis agua q_ue a conteúda nefia Car
ta; porque achando-íe, ou provando-

1
fe que fiz e rem o contrario ,' in-

- cor_rerá o .dito Capitaó mór em pena de quinhentos cruzados; e cadm. 
hu!Jl dos outros Capitães em peJla de duzentos e citicoenta cruzados 
piu:a minha_ Fazenda. E efta Carta ficará ao dito Guarda rnór para a · 
acoftar a feu Regimento, o qual terá cuidado de em cada h~:~m armo 
fazer a d it a notificBçaõ ao Capitaó mór, e~ mais Capitães das outras , 
.náos, que OS' annos feguúnes forem á India; das quae5 notificações o 
E fcriv:aõ de feu carreg o fará aífentos para fe fabcr como ·lhe foraó fei- 
tos; e o ti raslado della c'ot1certadJ, e affin.: do por e!le, o dará ao Juiz 
d.a Mina, para diífo ter infoqna~aó, e--proceder contra os que ~cha r 

. que affim o na_õ cumpriraõ. · 
E 



da:s N áos da India . 
. E affim notlficará o dito Guarda mór aos Mefire~, e Pilot-os d~~· 

ditas náos, que fejaõ amigos ·' e .conformes na viagem, e na6 dei:Aerrt 
de fe fallar, como fou informado que alguns o fazem, pelo graüde in .. 
conveniente que he para as d itas náos, e navegaça6 dellas, que· tanto 
importa fua. defavença; porque fazendo o contrario, de que o dito 
Juiz da Mina h a de tirar .devaffa á torna viagem das ditas n~os, feraô 
caftigados os que nifto t iverem culpa nas pdfoas' e fazendas' fegundo 
o cafo, e qualidade da culpq. o merecer, o que fareis cumprir muito in.: 
teiramente; porque affim o hei por bem; e meu ferviço. Balthefar Ri
beiro a fez em Lisboa aos onze de Fevereiro de mil quinhentos feten..: 
ta c cinco. Eu Bartholomeu Froes a fiz efcreyer. ' 

_Sobre os _ChrifliÍos novos, que vaõ á l11dia ftm licença. 

E U ElRey. Fa~o faber aos qué e!te Alvará vitérh; q~e coníiderat1-' 
.JJ do quantos inconvenientes fe leguem ao ferviço de noffo Senhor j 

e meu de irem Chriftãos novos á India fem minha licença, quar1ro con
vinha á r.Jbrigaçaõ, e confciencia at;:dhar a ifto; querendo niffo prover: 
Hei por bem, que nenhum Chriftaó novo poffa ir, nem vá ás di-tas par• 
fes da India, fem minha ·licença por mim affip.ada, fob pena que os qne 
o contra no fizerem ferem prezos , e perderem· todas fuas tàzendas ; 
am·erade para quem os accufar, e a outra ametade para minha Camara. 
E para· que a todos feja noto rio, e naó poffa\1 allegar ígnorancia, man
d o que efra Provifaó [e regifte nos livros da Cafa da India, e que o traf.
lado della ailin !:l do pelo Feitor, e O.fficiaes ·da dita Caía, fe fixe nas 
portas della. _E a D . .Lniz de Ataide, que ora envi() por meu Vifo-Rei .. 
ás dita-s partes, e a todos os Capitães das náos da Armada, qne em fua 
companhia vaó, e de todas as mais que ao diante forem, que tanto que 
dobr::uem o Cabo de Boa-Efperança, faibaó particularmente fe va6 nas 
ditas n:íos alguns Chriftâos novos fem minha licença; .e os que ~cha
rem fem ella, os façaõ logo prender, e fazer inventario· de toda a fa.i· 
zenda que levarem; os quaes com a dita fazenda , ê' autos fe entre
guem ao Ouvidor geral da India , ao qual mando que pro«:eda contra: 
elles fegundo a fórma defl:a Provifaó, e que os faça embarcar para efl:e 
Reino nas náos da Armada ' do anqo feguinte. ;Notifico--o affim ~o meu· 
Vifo-Rei da India, gue ora he, e ao diante for, e a todos (i)S Oefem· 
bargadores ,Juizes ,J ufii'Ças, e Officiaes, a que efte Alvará, ou trasla
do delle em publica f6rma for,moftrado 1 e conhecimento delle pe.ften
cer; e lhe mando ·que o c.umpraõ, e guardem mui inrei ramente. como: 
ndle fe contém, fem duvida, nem embargo algum que a elle feJa pof .. 
to. E ao Feitor da Cafa da India, que o faça regifbr nos livros da dita 
Cafa, e fixar o traslado delle na~ portas della, e dar~ a cada hum dos' 
C apitães das náos da Armada defte a~ no, e dos feguintes ·o traslado a f .. 
finado por elle, e pelos Officiaes .da dita Cafa, para em todo o cumpri. 
rem, e guardarem. E ao dito D.Luiz mando que tanto que embo.ra che~ · 
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}~egilnento dos Efcrivães 
f!al á lndia, o faça regifhr nos livros da Relaçaó das ditas partes, e 
.nos da Camara da Cidade de Goa, para fe faber como o hei por bem. 
E efte:quero que valha, tenh:il força, e vigor como Carta feita em meu 
nome, por mim a1linada, e fellada de meu fello, e paffada por minha 
Chancellaria, pofto que efte por ella naó paffe, fem embargo da Or
denaçaó emcontrario. Pantaliaó Rabello o fez em Almeirim a_os quih· 
ze ·de Março de mil quinhentos feffenta e Qito annos. O que affim h·ei 
por bem, havendo tambem refpeito ao que ElRei meu Senhor, e Avô, 
que fanta gloria haja, tinha provido nefte cafo, e as caufas que o a if .. 
fo moveraó , e ao que Eu fobre i.ffo mandei. 

Pofli!Ja do dito Alvard. 

H Ei por bem, e mando a cada hum dos Capitães das náos da carrei.; 
ra da India, que como paflarem o Cabo de Boa-Efperança per· 

guntern teftemunhas, e · ti rem devaffa para faberem os Chriftãos no
vos, qu ~ vaó em cada huma das ditas náos, procedendo niffo na fôrma 
declarada na rninhfl Provifaó a traz efcrita. E as devaffas, que affim ti
rarem tanto que forem nas partes da India, entregaráõ ao Ouvidor ge. 
ral della com os mais autos, e inventaries das faze-ndas dos qúe affim 
forem , para fe faber a diligencia que niffo fizeraó; e cada hum dos di· 
tos Capit~es ferá obrigado trazer cer6da6 do dito Ouvidor geral, de 
como lhe entreg:uaõ os taes autos, e devaffas; e tanto que a efte Rei
no chegarem , entregaráó as raes certidões ao Juiz da India , e Mina~ 
ao qual por efta Poftilla mando, que ao tempo que tirar a~ devaffas das 
náos da India, como por feu Regimento faz, pergunte tambem fobre 
a diligencia, que os Capitães nefte negocio fizerem, e lhes peffa as cer
tidões do Ouvidor geral, que lhes mando que tragaõ, como n~fta Pof
tilla he dt!clarado, e me dé conta do que niffo achar; porque conftan
do que naõ .fizeraó o que pela d ita ProviCaõ, e Poftilla lhe he manda
do, fe proceda contra elles como Eu houver por-meu ferviço . E man
do aos Efcrivães~ de cada huma das ditas náos, que lhe requeiraõ que 
tirem as ditas devaffas, e em todo cumpraõ a dita Provifaó, e diífo 
façaõ au tos, e efta Poftilla naó paff'ará pela Chan cellaria. Jacome de . 
Oliveira a fez em Almeirim, vinte ele Março de mil quinhentos fef. 
fenta e oito. Manoel Soares a fez efcrever. 

Para que ft naõ façaõ mais gafalbados ., nem accrcfcentem os feitos: 

E U EIRey. Faço faber aos que efte AI.vará virem, que por o Se
. nhor Rei meu Sobrinho ,. que fànta gloria haja, fer informado, 

que depois das náos <la India partirem· deite Reino para as d itas partes, 
fe faziaõ nellas de novo camaras, e gafalhados, e outros fe accrefcen
tavaó, e que o mefmo [e fazi.a da lodia para efte Reino, e fer ift0 mui
contra feu ferviço, e em prejuizo das náos, e navegaçaó deltas, man-

dou 



das N áos da Indía. 
dou p:!frar h uma Provifaó feita a 6 de Março do ~nno -de )1 t, que as 
t..les camaras fe naó fizeffem 1 nem accrefcentaffem affim depois d-e ·~s 
ditas n1os partir~m d~fl:e Reino para a India, como da India para o· 
Rei-no; e que o mdmo fe €ntendefl"e nos navios da Mina, e em quaef .. 
quer outros de fuas Armadas. E vendo Eu ora o muito que importa a 
m eu ferviço, e á fegurança, e navegaçaõ das ditas náos €Urnprirfe a di· 
t.1 Provifaó: Hei por b€m; e mando que daqui em diante Capitaó, Pi
loto , .Me!he, nem outro algum Official , nem peifoa das que nas ditas· 
náos da Iodia , navios da Mina, e nos mais de minhas Armadas navega_,
rem, naó poifaó per ú, nem por outrem fazer, n€m mandar fazer nel- . 
las cam::uas , nem o utros gafalhados, afém dos que nas ditas oáos, e. 
navios forem feitos -defre Reino, nem acérefcentar os que affim forem 
feitos, aili.m á ida, como á vinda, e em quanto eftivtuem nos portos, e 
lugares a que forem. E pofto que algumas pe-ffoas os queiraó fazer, ou 
accrefcentar: Mando aos Capitães das taes náos, ou navios, qu~ o naó 
coníintaõ. E fazendo ~lguma peífua, ou peifoas gafalhados de novo., 
ou accrefcentando os feitos, fer:á ·prezo, e incorrerá em pen~'7de qui~ 
nhentos ,cruzados, e na mefma pena incorrerá o Capitnó da náo, ou
navio que fizer, ou confentir fazerem-te 1 ou accrefcentarem-fe os tae~ 
gafalhados. E além diffo perderá a ordenado de toda a viagem; e ten
do-o recebido, ou alguma parte delle, fe haverá por fua fazenda. E 
por efte mando ao meu Vifo-Rei , e Governador das partes da India , e, 
Védor da· Fazenda em ellas, que entender no defpacho, e carga das· 
náos, que tanto que chegarem á India, fe informe por devaffa que nel
las fa rá tira i do conteúdo nefta Provifaõ; e açhando -algumas peffoas 
culpadas, proceda contra ellas conforme a ella, e me avife por fu<1s 
Cartas do que niffo paffar, e naó dem licença, nem ccúlfintaõ fc}zcrerri
fe nas di tas náos mais ga falhados dos que forem defte Reino, nem ac-
crefcentarem-fe os feitos, pelo grande inconveniente que fe .fabé; que' 
he para a_navegaçaó, e fegurança das d itas náos; porque achando-fe-; 
on prol:and0-fe que fizeraó o contrario, incorraõ na dita pena de qui-· 
nhemos cruzados, cada vez_ que fe achar que niffo for'aÕ culpados; os 
quaes fe arrecadaráõ por fuas fazendas. E por efte mando ao Juiz de-
Guiné, e India, e ao Guarda mór da carga~ e ·defcarga das ditas náos, 
€ navios, que tanto que chegarem ao porto deita Cidade, e forem a el• 

-las , fe informem, e· vejaõ [e vem nàs ditas náos, e navios al-guns gafa .. 
lhados feitos de novo, ou accrefcent?.do, e façaõ diffo auto, <i:Om de• 
dar3çaó da peffoa que os fez, € por cujo mandado fe fizeraó; para. fe 
proced€r contra elles, conforme a efta Provifaõ; e além diífo ·' o dito 
Juiz da India, e Mina, na· deva!fa que por bem ~e feu officio ordinaria
mente h a de tirar nas ditas náos, . perguntará ta'rnbem por efte «:a f~ pe .. 
lo muiro· que importa; tt achando-fe alguns culpados, affim em faze- · 
re rr , ou accrefcentarem gaíalhados ,o ou darem para iífo licença, come> 
os C ?p itâes em o confenti.rem, procede(á c::ontra elles como fo r juftiça, 
conforme._a .d\:a I;rovifaõ .; e as .penas e.m que. c?nforme a ell~ forern .. 
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2P llegitnento dos Efcrivães 
: onJemnados, fe executarem nos culpados fem remiffa<S alguma, por 
qu.1ato 9 hei por bem por juftos refpeitos, que nefte cafo a naó haja , 
as q~~es hei por applicadas para as obras .pias que Eu ordenar; e accu· 

· fando, ou defcubrindo algumas peffoas outras pelo dito cafo, e fendo 
condemnados, haverá quem os accufar a terça parte, e minha Fazenda 
as duas. ·E par,a fe !aber como affim hei por bem, e ifto a todos fer no
torio, fe regifiar-á efte meu Alvará nos livros de minha Fazçnda, e da. 
Cafa da India; e o Provedor, e O.fficiaes da dita Cafa paífaráõ efcriros 
affinados por o dito Provedor do conte~do nelia, que fe pregaráó á 
porta da dita Cafa; e a faraõ trasladar, e o traslado concertado, e af
fihado por elles enviaráõ por vias á India , para fe entregar ao V édor 
da Fazenda das ditas partes, e o fazer regiftar no livro da Fazenda dei .. 
las, e publicar da-maneira que lhe parecer neceffario; e tarnbem feda
rá outro tra-slado ·ao dito Juiz da India, e Mina para o acoftar a feu Re .. 
gimento; e fazer o que por elle mando; :e de corno fe regiftot,l, e pu~"" 
blicou por a dita maneira, paffarem os ditos Prov~dor, e Officiaes fua 
certida6 nas coftas defte ; o qual valerá' e terá força' e vigor como fe 
foffe Carta feita em meu nome, .e fellada do meu fello pendente, f em 
embargo da Ordenaçaõ do fegundo livro, t'itulo vinte, que diz que as 
coufas cujo e:ffeito houver .de durar mais de hum anno, paffem por Car- · 
t:as; e patfando por Alvarás, naõ valhaó; e ailim fe cumprirá, pofto que 
naó p.affe pela Chancellaria. Balthefar de Soufa o fez em Lisboa a 10. 

de Fevereiro de I5i9· E eu Bartholomeu Froes o fiz efcrevér. 
o 

Para que na Itha de Santa Hele1za naõ fiquem os bateis. 

EU ElRey. Fa·ço faber aos que efte Alvará virem, que Eu fou in· 
.., formad.a, que as náos que vem da Indja, e tomaó a Ilha d·e Santa 

·Helena, deixaõ na dita Ilha os bateis que trazem, o que hei por coufa 
muito inconfiderada, e contra meu ferviço, pela neceffidad<:; yu·e ao di
ante podem ter de feus bateis; pelo que .mando aos Meftres das ditas 
náos, que daqdí em diante elles naó deixem na dita Ilha os ditos ba
tieis; e quando della houverem de parti r para e fie Reino, os tornem a 
reeolhe·r ,nas náos, e tragaõ a efte Reino ; p~rque affim o hei por bem, · 
e meu ferviço , fob pena de qualquer Meftre de náo que affim o n.aó 
cumprir, pagar por fua fazenda a valia do dito batel, e cem cruzado~ 
mais para huma obra pia, que Eti ordenar; e aos Capitãos clas ditas 
náos mando, que pofl:o que os Meftres por defcoido, ou outra coufa 
queiraõ deixar os bateis na dita Ilha, lho naõ confintaó fob as mefrnas 
penas; ·e para ifto lhe fer notorio, e naó poderem allegar ignorancia, 
mando ao Provedor, e O.fficiaes da Cafa da lndia, que façaõ trasladar 

I. efra Provifaõ' e o traslado della ,çoncertad:o' e affinado por elles' a fa
çaó pregar á porta da Cafa da Ind!a ; e além _ diffo no Regimento, que 
coftumaõ dar na dita Cafa aos Efcrivães das náos, lancem hum capitu
lo no conteúdo nella, declarando-lhe que na dita Ilha notifique aos 
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das N áos da In dia· ~ 
l\Ie!lres, que rtaõ deixem nella feus bateis ; e aos Capitães que lho rtâó
confintaó, e d~ dita norjficaçaó façaõ aif(mto em feus livros pa.ra Ü~ll 
defcargo; porque naõ o fazendo, e ficando 6 batel da tal náo na dita 
.Ilha; incorreráõ na mefma pena, gue he pofta aos ditos Me.ftres, e Ca· 
pitães das ditas náos: notifico-o ailim ao dito Pr.ovedor, e Officiaes ~ 
c mando-lhes que tanto que· as náos de cad_a hum anno embora· chega
rem , tenha6 cuidado de faber do Juiz da In dia , e Mina ,e Guarda tnór 
fe trazem as ditas ná s- os bateis; e naõ os trazendo, poraõ e!J}bargo a 
toda a fazenda dos ditos Meftres, e Capitães, e affim d0s Efcrivães; 
<JUC naÓ fizeraÕ a -dita notificaçaÓ ; e naÕ defpashem fazenda alguma 
das ditas peffoas até o fazerem a faber em minha Fazenda, para fe exe~ 
curarem as ditas penas nos que nelb incorrem; conforme a efre Alva
rá, o· qual hei por bem que valha , e tenha força , e vigor, corno fe fof
fe Garra feita em meu nome, efellada de meu fello pendente, fem em
bãrgo da o ·rdenaçaõ do fegundó livro' - titulo vinte' que di~ que as 
couías, cujo e-ffeiro houver de durar mais de hum anno-, paffem por 
Cartas; e pairando por Alvarás, naó valhaó. E .affim fe cumpri /á, pof
to qu-e naó paffe pela ChancelLaria. Balthefar de Soufa o fez em Lisboa 
á 2 3 de Fevereiro de 1 5'79· E o dito Provedor da Cafa .da lndia dará 
o traslado defte ao Juiz da lndia, e Mina, e G-uiné; e aflim ao Guarda 
rnór da carga, e defcarga das ditas náos para o ajuntarén a. feus Reg~
rnentos, e terem cuidado· de quando as náos chegarem perguntan~tn 
por eft~ ca{o , e faz~ rem-no a faber ao dito Provedor, e Officiaes, para 
fazerem o que lhe por efte mando. E eu Bartholorneu Froes a fiz e1cre~ 
ver. 

Sobre a vigia que fe h a ,de ter nas ndos ~epois de furtas' na India. 

EU ElRey. Faço faber aos que efte Alvará ,,i·rem; que po~ fer irt~ 
formado, que tanto que as náos da Armada, que defte Reli1o vao 

para as parte~ da India, chega6 a ella_s, [urgem nas barras de _Goa, ou 
Cochim os Meftres, Marinheiros; Grürnetes· ,-e ~ais Officiaes dellas 
as defamparaó logo, e fe vaó para terra, de que fé pôde feguir que~
rnarem .. fe as ditas náos pelos Malabares , que navegaó aquella Cofta ~ 
e outros damnos muitos em prejuizo dellas, e de meu ferviço ; e que·
rendo niffo prover, para 'que daqui em diante haja nellas a vigia, e 
refguardo que convêm : Hei por bem , e mando qué tafito que cada 
huma das ditas náos furgir nas ditas ba·rras, os Meftres dellas faça6 
quartos de gente da obrigaçaó d·e cada hum a das ditas náos ~ para qu~ 
figuern nellas, e as vigiem com dois Bombardeiros cada femana; na 
qual nenhuma peffoa do dito quartó ferá oufada a fahir tora della no di~ · 
ro tempo; e a vigiaráó de noite, e de dia, de tal maneira que-lhes n~ó 
poffa acontecer d.efaftre algum por má vi o-ia, e recato: e-tanto que á 
dita !emana for acab:1da, ; gente do~qua~to, que lhe fucceder, ferá 
obrigada a vir á dita náo para a vi·giar outra {emana, e affim and·aráó 
f eu giro até a partida para dle Reino; é toda a-.peifoa· que naó vi7r vi--: 
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F egitnento dos Efcdvães 
eia-r' e guardar a dita náo o [eu quarto' ou eftando nella fe for para· â. 
terra fem o ácabar: Hei por bem, ç mando que naõ feja mais a·dmitti ... 
do em ·lugar algum das ditas náos, e feja rifcado do livro della ,. e per ... 
ca a liberdade, e foldo que até o tal tempo -tiver vencido, e naó virá 
pára efte Reino na dita náo, nem em outra da dita Armada ; e pele1: 
me.fma maneira fe ri fcará no livro de meus ArmaZ\!ns _, e f e porá verba: 
em feu titulo: notifico-o affim a Luiz Cefar, do meu Confelho , e Pro:oi 
vedor dos ditos Armazens, e mando-lhe que faça fixar o traslado ddl:e 
na porta do dito Armazem, e na porta da Cafa da India, onde cftaráó 
os dias coftumados para ~todos fer noto rio, e naó poderem em tempo 
algum allegar ignorancia ; e hei por bem, que fc regifte nos livros d() 
dito Armazem, e nos da Cafa da lndia, para em todos os annos (e ré
giftar nos livros dos Efcrivâes das ditas náos, qu.e vaó para as ditas par
tes; e que os traslados delle por vias ·,- concertados, e a.ffinados pelo 
Provedor~ e Officiaes · da dita Cafa da lndia , mande ás ditas partes, 
pelos quaes mando àos V édores de minha Fazenda nellas, que os cum· 
praó, <:guardem, e faça6 inteiramente cumprir, e guardar como fe 
nelle contém; e o façaó regiftar nos livros do Armazem da Ribeira de 
Goa, e affim nos da Feito ria de Cochim , para fe a todo o tempo faber 
que o houve affirn por be•~ , o qual hei por bem que valha como Carta, 
e que na6 r.alfe pela Chancellaria , fern embargo da Ordenaçaó do fe
gundo livro, titulo vinte, que · o contrario difpoem. Manoel de Tor
res o fez em Lisboa a 8 de Março de 1) 8). E eu Diogo Velho o fiz ef~ 
crever. 

Capitulo do Regimento , que .fe deu ao Capitaõ mór , e mais 
Capitães n'o anno de I 58 4• 

·M· Anda o dito Senhor, que tanto que for feito alardo da gente , 
que na dita voffa náo for; mande1s ao Efcrivaó de lia , que peça 

aos Officiaes da Cafa da In dia o traslado do rol do di to alardo , ·e po.r 
elle affen_te em feu livro a gente que no dito alardo acha.r que tiver re
cebido foldo, e que indo outra alguma gente por licença fem foldo, a 
affente em feu titulo apartado por fi, para lhe fer dado fua regra do 
mantimento; e porém a dita regra fe naó dará áquelles a que foi dado 
licença, que foffem com condiçaó de levarem mantimento para .ú. 

E affim manda, que tanto que a dita náo for de foz em fóra, man.,. 
deis fazer alardo da dita gente ;l e achando nelle que faltaó algumas 
peffoas daquellas que no primeiro alardo fe acharaó, que tem recebi
do foldo, fe faça em feus aífentos declarações de como ficaraó no Rei
no; e que tanto que chegardes á lndia, mandeis ao dito Efcrivaõ que 
o diga ao .Védor da Fazenda, para nos quadernos que de cá vaó, nos 
ti tu los das taes peffoas mandar pôr verbas, que naó haó de receber foi .. 
do, por ficarem no Reino, e o-e-fcrever aos O.fficiaes da dita Cafa, pa
·ra que arrecadem cá deites os foldos, que receberaó dantemaó; e o 
dito Efcrivaó, ferá obrigado .. a trazer certidaõ dQ ~i to Vedo r da Fazea~ 

.,.: · da, 



das N á os da In dia. 
· da, de como ficaó rifcados os affetltos das taes pelfoas que lhe faltaraÔ ô • 

e naõ a trazendo lhe naó ferá paga a fua tornaviagem. E fendo cafo .que 
~o dito alardo âcheis algumas peffoas que naó tenhaó licença pára ir na 
dita náo, topando outra alguma, ou naYio que venha para efre Reino, 
em que as taes peffoas poffaó vir, as mandeis metter nelle, ou lançar 

.em qualquer terra da Ilha da Madeira, ou Cabo· Verde, fe por algum 
:cafo ahi fordes ter: o qual vai éoncertado por mim Oiogo Velho. Con· 
cerrado com o proprio, que vai efcrito no livro da náo Boa-Viagem, 
Em Lisboa a 29 de Março de 84. 

Provifaõ fobre (e_ regiflarem as .fazefzdaf 12ó qitade1'"no, fob pe1ia de /e· 
rem perdidtrs para a Fazenda de Sua lv.lageflade. 

EU ElRey. Faço faber aos que efte ~I vara vi rem , que Eu f ou .in .a 

formado, que as fazendas, e mercadorias, que vem da India nas 
náos de viagem para efte Reino, e f e embarcaõ na Cidade de Cochim·, 
e Goa, naõ vem regiftadas no quaderno, que o Efcrívaó da Ii'azenda 
faz nas ditas partes da carga das ditas náos, para fonegarem os direi
tos que dellas devem á minha Fazend.a, que he em muito prejuízo dei- / 
la ; e querendo niffo prover corno convêm: Eei por bem , que da pu
blicaçaó deite em diante todas as fazendas, de qualquer qualidade que 
fejaó, affim pedra rias, perolas, aljofar, como todas as mais que naó. 
vierem regiftadas, e affentadas no dito quaderno; que o Efcrivaó da 
Fazenda de Cochim faz da carga das ditas náos, fe percaõ todas para 
minha Fazenda fem remiffaõ alguma , e ifto fem embargo de qualquer 
P:·ovifaõ; ou Regimento que haja em contrar.!o, e ferh ernbatgo doCa~ 
pnulo , que os Efcrivães das náos levaó erh feu Regimento para affen· 
ta rem as ditas fazendas em (eu livro, depois que as náos daó á v.éla, pe· 
lo dito Regimento fer feito antes de Eu ordenar Alfandega em Co
chim: pelo gue mando ao meu Vifo-Rei, ou Governador das partes 
da India, e ao V édor de minha Fazend,da carga das náo~ em ellas, que . 
façaõ publicar efta minha Provifaó nas ditas partes, e regiftada nos li· 
vros d as Alfand€gas de Goa, e Cocbim; e fazer pôr o traslado della 
nas portas da dita Alfandega em cada hum anno a: o tempo da embarca- · 
çaó das náos para fer notorío a todqs. E outrofim mando ao Provedor; 
e Ofliciaes das Cafas da India, e Mina, que quando as ditas náos vie
rem, vejaó o quaderno qúe v€m nellf:'S do V édor da Fazenda da carga; 
e todas as fazendas, e mercadorias de qualquer qual i da de , e forte que 
forem , affim pedraria, perolas, e aljofar, que naó vierem affentadas 
no dito quaderno, as tomem por perdidas para minha Fazenda; e as 
f:1 çaó carregar em receita fobre o Thefoureiro della com todas as de· 
ela rações neceffarias; e o dito Provegor; e Officiaes fara6 fixar nas por
tas da di ta Cafa da lndia o traslado de

0
fl:a Provi faó em cad <1 hu_,rn anno 1 

para todas as pefroas, que forem ás ditas partes, e t!'ataõ nellas, lhes 
fer notorio o conteúdo nella, a qual ie regiftará nos livros dos Regi--. 

mcntos 



~entos de minha Fazenda, e nos da Cafa d_a India. E efte hei por bem 
que,valha como Carta,. e que naó paffe pela Chanc~llaria, fem embar.; 
go das Ordenações em ·contrario. Luiz Figueira o- fez etn Lisboa a 
quinze de Março de noventa e fete. Janalvres Soares a· fez efcrever. 

Regime1zto fobre fe naõ jõbrecarregarem as náos 6la l?zdia. 

E U ElRey. Faço faber aos que efte Regimento virem, que confide .. 
_ rando as muitas, e grandes perdas que-h a de náos da carreira da In .. 
dia caufadas de vi'rem fobrecarregadas, e mal arrumadas, pelo que naó 

' páde~ re.úftir aos tem poraes, que achaõ neíb viagem. E affim de naó 
andarem armadas, como convêm , para fe defenderem dos-inimigos, e 
pa,ra 9S çffenderem: e querendo niffo prover corno cumpre a meu fer
v:iço , e ao bem público defie Reino, mandei order1ar efte Regimento~ 
'que daqui em diante 'hei por bem fe cumpra inteiramente, affim, _e da 
maneir2, que fe nelle contém, j-untamente com os mais Regimentos, 
-que faó feitos íobre a carga das ditas náos da India , . que naõ encontra-
-rem o conteúdo nefte. • · ' "' · 

A expe rienc ia tem mof.h·ado, que as m:~is das náos que f~ perdem 
nefl:a carreira he por cau f-a das defordens, que ha n1 India na carga, e 
arrumaçaó dellas; porque as fobrecarregaõ d~ maneira , gue naó pó
dem ·navegar, nem marear nas tormentas que acbaó, e affim f e per .. 
dem, h umas abrindo-fe com o grande peio que trazem; outras fobfo
brando com o muito volume. Pelo que ordeno , e mando que da pu
blicnçaó defte en: diante os Contrameftres das ditas náos da carrei ra-fe
jaó arrurnadores ddlas ;.cada hum na.fua em que for provído ,> e as q,r
iumaráó conforme aos Regimentos, que fobre iffo ha, e ao que fe con· 

·tém neite, affim ft ida quando partirem deite Reino , como á vinda. 
Primeiramente teraó tal ordem, e vigilancia os ditos Contramef

'tres, e Arrumadores, que nas náos que partirem defte Reino para a 
Im-lia, naó carreguem coufa alguma no c9nvés, tolda de Capitaõ, e 
no caftello de proa, aonde ha de jogar a artilharia; e a dita adverten
cia te,raó na alcaçova dos Bombardeiros em popa, aonde vaõ duas peí
·fas groffas, para -que eftes lugares vaõ defpejados, e poder laborar a 
arriiharia fem embaraço ; e o Guarda rnór das náos terá particular cui 
dado de mandar dar á execuçaõ o cooteí1do nefte Capitulo, para que as 
náos vaõ defpcjadas, e poderem pelejar com os inimigos. 

Chegando as -dit:as náos á India, as partes aonde haõ de tomar fua 
carga, com muita diligencia os Meftres dellas· as faraó defc arregar de 

' toda a fazenda, é mantimentos que levarem, e pôr tudo em terra, dan
do-lhe (eus· pendor:cns, e fazendo-as cal afetJr por dentro, e por f6ra, 
e alimpa:r; e depois de ifto feito,, que 1e entender na carga de cada hu
ma dellas, o Contrameftre da dita náo com a gente , que para iffo buf
cará, recolhe rá a pimenta, drogas, e fazendas , q ue vier a e lia, car re 
gando tudp, e arrumando .nos lugares para ifto limitados com roda a 
boa ordem poffivel. · · De-



das N á os da India. 
I 

· Defendo, e mando , que no convés da dita náo, hrlda do Capi ta r 1 
e nas mais partes aonde vier artilharia, fe naó carregue coufà alguma ; 

· e que ·todas venhaõ defpejadas, e lefl:es, por cumprir affim á fahraçaó 
da dita náo vir marinheira para reGftir aos temporaes, € poder pairar 
tlelles, e tarnbem para poder pelejar com os inimigos, enco.rrnando-íe 
com elles; e o Eíçrivaõ da dita náv.ferá obrjgado, fob pena de perdi· 
mento de toda· fua fazenda, que trouxer nella ; e da mais que Eu hou• 
ver por bem, efcrever no feu livro, tanto· que íahir do porro donde car~ 
regar n:~ India, toda a fazenda, caixões, e qualquer outra coufa que
vier no dito convés, e nas mais partes fobrediras: parque tudo mando 
que feja perdido para minha Fazenda; e ao Gapitaõ da náo fe lhe dará 
em culpa, naõ fazendo cumprir inteiramente o conteúdo nefte Capi
tulo. 

Huma das coufas porque as náos vem fobrccal'regadas ., e avo! uma· 
das, he por os Capitães móres, Capitães de Yiage.m, Meftres ,. Pilotos, 
e Ofliciaes deltas venderem feus gafalhados a Mercadores , e outra·s 
peH'oas , pela qual razaõ trazem fuas mntalotagens , e fazend<1.s pelo 
corpo da~ ditas náos, e fuas aguadas pelas mezas de guarniçaó, chi• 
peteo, caftello de proa: Hei :por bem, e mundo, que os ditos C a pi ... 
tães móres, Capitães de viagem, Meftres, Pilotos, Contrameftres, e 
os mais Officiaes, e Marinheiros naõ poflàõ vecnder mais dos ditos feus 
gafalhados, que das taes partes duas, _e fic:aráó com huma d~fpejada 
para agafalharem fuas peifoas, matalotagens, e aguada; o que curnpri
ráó fob pena de perdimento de toda a fazenda que trouxerem nas ditas 
partes, e da mais que houver por bem mandar-lhes dar. 

E porque a cuberra da ponte, aonde antes vinha o fogaó; naó de .. 
ye fer.vir mais que para fe recolherem Marinheiros,. e Grumetes, que 
:p.aõ tem gafalhados, e affim os Soldados que va6 defte Reino, como 
os que vem da India com licença do meu Viío-Rei: Hei por bem que 
na dita cuberta fe naõ dê gafalhado a nenhuma pelfoa, de qualq uer 
qualidade gue feja, para fe fechar com taboada, nem canifa de bam• 
bus , e ficará l·ivre, e defpeja~a para nella fe agafal.harem os caixões 
dos ditos Marinhei ms, que naõ tiverem gafalhado, e os ditos Grurne• 
tes, e Soldados; os quaes caixões feraó de feu fato de veftir, e coufaS! 
de maó, e de pouco pezo; e na ~ita cuberta naõ viráó fardos de rou
pa, nem caixas breadas, nem pipas de cera, nem outras coufas de pe• 
zo , fob pena de fe proceder contra o Arrumado r que as arrumar, e fe 
livrar da cadêa; e a tal fazenda pagará os direitos em dobro na Cafa da 
lndia. 
~ E o Vifo-Rei, ou Governador das diras partes da In dia, e o V édor 
da Faz,enda em e lias, que entender na carga das náos, naó daraõ gafa
{~ados na dita éuberta da ponte a peifoa alguma na maneira ~obredit'a, 
fom~nte os que forem defte Reiqo, 6J:]Ue fe cofl:um~u fempre darem
f~, corno he os dois efguilhões dala da banda, e t.lha, fob pen~ de . 
quem trouxer o qito gafalhado pagar tudo aquiilo em que for avaltad9 
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'Regin1ento dos Efcrivães 
nefte Reino-: e P·ando ao Juiz da India, e Mina, que logo em che· 
gando a náo a efte porto, faiba dos gafalhados que vieraó na dita cuber4 

ta' e os.faça avaliar para fe·cobrar das peffoas que os trouxerem fua va· 
lia, o que fará fem dilaçaõ, nem admittindo defeza alguma. 

Sou informado, qu.e os Guardas que íe poem na India para eftarem 
nas ditas náos fazem muitos exceífos, e grandes defordens na carga del· 
las, le-vando muito dinheiro aos Mercadores, por lhe deixarem metter 
fuas fazendas nas ditas náos, e nos gafalh-ados que para iffo tem com
prados, e outras coufas muito contra meu ferviço, e ifto porque ficaó 
nas ditas partes, aonde fe lhes naó pede razaõ diífo. Pelo que mando 
à o V édor da Fazenda, que entender na carga das ditas náos, que os 
Guardas que nellas puzer, fejaó Officiaes das mefmas náos, que menos 
occupados forem em feus officios, ou criados meus, que fe embarca'rem 
com licença do meu Vifo-Rei nas mefmas náos, para que nefte Reino 
o J ujz da lndia, e Mina tire devaffa em chegando as ditas náos dos di
tos Guardas, e faber como procederaõ n·os ditos cargos., e fe cumpri~ 
raõ a ordem que pelo dito V édor lhe foi dad~: a qual enviará em cada 
hurna dellas, para por ellas fe perguntarem as teftemunhas; e em ca
fo que naó venha, naõ deixará de tirar a dira ... devaffa, e proceder con
tra os culpados com rigor. 

Por quanto as náos na barra de Goa, e Cochim, aonde defcarregaó 
e carregaó efl:aó furtas duas, e tres legoas ao mar, affaftadas das ditas 
Cidades, e com pouca guarda, e vigia, por a gente de obrigaçaó del
las fe andar negociando, e fazendo feus emprçgos, e com facilidade 
fe lhe póde acontecer alguma defgraça pe~a muita vifinhança dos ini
migos; e querend_o niífo prover, mando que daqui em diante vaõ em 
cada huma das ditas náos vinte e cinco Soldados ~lofqueteiros, com 
ob_rigaçaõ de fe naó fahirem dellas, aonde fe lhes pagará feu'S foldos, 
e fe lhes dará feus mantimentos, e vencerá cada hum em toda a via· 
gem de ida, e vinda meia caixa de liberdade de homem darmas, c fe 
lhe haverá por ferviço a dita viagem. · ' · 

Os Mefi:res das ditas náos tem feus gafalhados limitados para tra~ 
2erem as amarras, cordoalha, vélas, cotonias, e rodas as mais coufas 
~e fobrecellente para a viagem. E fou informado, >lue trazem os ditos 
gafalhados occupados com fuas fazendas, e empregos, e os fretaõ, re
colhendo as ditas amarras, cordoalha, e mais coufas no convés, e fo
bre a xareta, o que he em muito prejuízo de todas ellas, e da navega
çaõ, porque apodrece com as muitas chuvas que achaõ fahindo da In_, 
dia. além de empacharem com as ditas cóufas.a dita náo. Mando ao Juiz 
da lndia, e Mina, que achando pela devaffa que tirar que algum Meftre 
de alguma náo trouxe as di tas amarras, cordoalha, vélas, cotonias, e 

,fobrecellente no convés, ou em outra alguma parte fóra dos lugares, 
que fe lhe dá para iffi), e as naó ?·ecolheo nelles em terra, antes que fe 
fnc;a á véla, o prenderá na cadêa do Limoeiro donde fe livrará, e paga
rá de pena quatrocentos cruzados para huma obra pia, e haverá a m3is 
que Eu for fervido. E 



E por quanto os Meftres, Pilotos, e Contt'ameft ·es das ditas náos 
por feus particulares intereifes contra o que entendem, muitas veze~ 
ao partir dellas dizem que e.fl:aó para fazer viagem, e poderem negar, 
eftando fobrecarregadas, e com o groffo debaixo da agua, e por fe evi
tar por-fe em parec;:et coufa que tanto importa. M:1nqo aos .Meftres que 
fizerem as ditas náos, affim ndte Reino~ como na lndia, ponhaó qua
tro cavilhas, duas de cada banda em proa, e em popa nas partes aonde 
lhes parecer, para que att! alli fe carregue a dita náo 7 e fe metta debai
xo d'agua , naó paffando da dita cavilha, e tnal. E encomrnendo aos 
V édores de minha Fazenda, ProN"edor dos Almazens, que com muito 
cuidado, e vigilancia ordenem os di tos Meftres, que fazem as di tas ) 
náos, ponhaõ as ditas cavilhas parií'final de até onde fe haó de carre
gar, ajuntando par::t iffo outros Offkiaes Carpinteiros, e Meftres da. 
carreira , que tambem pódem votar na muteria, pela experiencia. que 
tem da navegaçaó' de que fe fará aifenrq para affim fe fazer da fenura 
defte em diante. 

E porque naó he de menos importancia irem as náos armad~s deft~. 
Reino, .de maneira que fe poffaó d'efender dos inimigos, e offendcl
los: Hei por bem, que levem a artilharia íeguinte. f. do mnfto avan
te dez peças gro1fas, cinco por banda, e no caft llo de proa fe poraó 
duas mei-as efpe-ras, huma de cada banda; e ~em cima no dito cafrello, 
no gafalhado do Contrame.fl:re, dois falcões pedreiros de-cada banda. 
hum, e do ma.fl:o á ré iráó oito peças groJTas, quatro por banda até á 
camara do Capitaó, o qual fe recolherá hum pouco para ré, para tero 
lugar a dita artilharia de jogar fem embargo, e no chapiteo á ré dos 
gafalhados do Piloto, e Meftre irâó dois falcões p.edreiros, hum por 
banda, e outros dois i ráó da mefma maneira fobre a xareta á ré das ofl:o
gas, e em baixo na alcaçova dos Bombardeiros ao lo.ngo da almeida do 
leme iráó duas peças groifas. , 

E porque os Bombardeiros, que ordinariamente vaó na dita náo, 
parece que naó faõ baftantes parajogur com toda efl:a artilharia, que 
agora ha de ir nella, mando ao Y édor da Fazenda da repartiçaó da In
dia fe informe dos que mais feraó nece.lf..nios, e elfes ordenará que 
vaó em cada huma das ditas ná·os. , 

A artilharia, pdlvora, muniÇ~es, que vai nas ditas náos, he tudo 
~ntregue a hum homem, a que cham aó Meirinho, o qual as mais das 
vezes.he r.effoa de pouca..qualidade :.., Hei p_or bem, e mando que a di· 
ta artdhana, e aparelhos de-lia, pelouros com toda a polvora, que fe 
embarcar na dita náo, fe entregue eftas coufas ·ao Condeftavel; e fe 
lhe carreguem· em receita, para dar razaó dellas, e a ter ~ fua conta_, 
por fer peffoa a que mais tocaó. 

E o Meirinho ficará encarregado dos arcabuzes, mo~quetes '· lan• 
ças, armas, muniçaõ, e do mais qurutté agor<tlhe foi entregue, tuan• 
do as coufas fobreditas, que haó de ir a cargo do Condefl:avel; e en
~ommendo, e mando aos V édores de minha Fazenda, · Provedor dos 
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Almazens, -que r ara e fie effeito de Meirinho fe bufque pefiba de con
fiança, que o faça ~orno convêm a meu ferviço. 
r . Os arcabuzes, e mofquetes , que fe embarcarem nas ditas náos , 

levaráó todos feus aparelhos concertados, e feraó huns, e outros de 
huma fó bala, para que naó haja m;:lis que huma fórma para os arcabu
zes, e outra para os mofquetes , e com ellas íe fará em terra, antes 
que fe embarque a muniçaó, a qual irá em caixões feparada huma da 
outra. 

Mando ao Ca-pitaó m<;Sr, e Capitâes de cada huma das ditas náos , 
que tanto que fahi 'rem defra barra , repartaó os ditos arcabuzes, e mo f.~ 
quetes com os Soldados que lhe paiecer, que melhor o faraõ; e lhes 
daraõ fua muniçaó, e polvora, e repartindo-os em efquadras '· nome
ando-lhes feus Cabos, que os exercitem, para irem praticas, para o 
que acontecer na dita viagem. 

Em viagem taó comprida póde acontecer ir hum ida a polvora, que 
vai na d ita náo, e naõ efi:ar par:1 fervi r: ~'l ando que tanto que ·chegar 
á Ind ia fe _defembarque toda, e fe leve á cala da polvora da Cidade de 
G oa, aonde fe verá; e naó fendo boa, que polfa fervi r, ficará na dita 
ca fa ; c o V édor da F~zenda das di tas partes, mandará dar outra com 
fe pe rfaze r a quantidade g_ue fe embarcou nefie Reino, rendo-fe gafb
do al g um a , para que fob eje, e naó falte; e ífto mefmo fe tà rá em Co
chim , no cafo que as náos naõ tomem Goa. 

Mando ao Juiz daJ ndia, e Mina, que com mui ta diligencia em 
cada hum anno em chegando as ditas náos a efte Reino, tire devaffa 
de todcts as coufas declaradas nefte R~gi mento; e procederá contra os 
culpados, dando conta·no Cçmfelho de minha Fazenda por hurna rela
ça6 do que pela dita de,ra-ifa conftar. 

Pelo que mando aos V €dores de minha Fazenda, Provedor dos Al
mazens, Guarda mór das náos, e ao meu Vi fo-R e i, ou Governador 
das ditas. partes da India, que ora h e, e ~o di ante- for ., e aos V édores 
de mio h a Fazenda em ellas, e a todos os mais Officiaes, a que efte R e~ 
gimento for aprefentado, e o conteúdo d elle pertencer que o cum
praõ, e façaó cum.prir, e guardar, e dar á execuçaó o conteúdo nelle, 
por affim convir muito a meu f.erviço; e fazendo o. contrario, me have
rei pordesfervido, alé{n de mandar pro'ceder contra elles, como hou
ver por bem. E outrofim mando ao Capitaõ mór, e Capitães das ditas 
náos, Meftres, Pilotos, e mais O.fficiaes della3, que inteiramente cum
praó efte •Regimento, e em parte alguma naó vaó contra elle, fob pe
na de perdimento de fuas fazendas, que trouxerem nas ditas oáos , e 
t~das as mercês que tiverem minhas. E efte Regimento fe regiJlará no 
livro dos Regimentos de minha Fazenda, e nos da Cafa da India, e 
Almazens; e ao Provedor delles mando., que no livro de cada hum dos 
Efcrivães das ditas náos, que forem para a India, o mande trasladar, 
aonde elle fe affinará para a todos fer notorio ; e affim fe reg ifi~ .. rá n as 
partes da lndia, na Torre do Tombo da Cidade de Goa, e na C a fn dos 

, · . -Con-



das N áos da In dia.-
Contos; e nos livros da Fazenda, e na Feitoria, e Alfandega de Co• 
t:him para fe faber que o houve affim por b~::rn: o qu_al rl.cgimento que-· 
ro que valha como Carta começada em meu nome, e paffada pela 
-Chancellaria, pofto que por ella naõ paife, fem embargo das Ordena. 
çóes do fegundo livro, titulo trinta e nove, e quarenta, que o contra
Ji0 difpoem; e o traslado defie fe enviará á lndia por vias, affinado 
pelo y édor de minha Fazenda. Antonio de Paífos o Jez em Lisboa a 
18 de Fe:vereiro de· 6o4. Janalvares Soares o fez efcrever. 

Provifaõ par.a naõ virem efcravos da India, que naõ Jejaõ de idade, que 
po.!Jad trabalhar no fervi ço das 1~áos , e que naõ venbatJ efcravas, · 

- fob. pe?ta de feretlt pe1·didos. 

E U ElRey. Faço faber aos que efle Alvará virem, que Eu fou in ... 
f{?rmado em como nas náos, que em cada hum anno vem -da lndia 

para eftc Reino fe embarcaó mu itos ~[cravos de pouca idade, os quaes 
naú fervem para trabalharem no Cerviço das ditas n:íos, ~em n?,s occa
fi.óes que. fe offcrece encontrando inimigos. E qu.erendo niífo prover 
com remedio conveniente: Hei por bem, e mando, que nas nâos fe 
naó embarque m eicravos para efte Reino, qu.,e naó fejaó de idade que 
poffaó trab<tlbar no ferviço dellas; com declaraçaó que fazendo-fe o 
·contrario, todos os que vierem que naó fejaó da dita id~de, fe toma· 
Jáó por perdidos para minha Fazenda; e que nifto, e em naó vire'm ef4 

crava_§., fe guardem invio1avelmeote os R~gimentos, e Leis, que fo~ 
bre ~fta rn areria faó paffados. Pelo que mando ao meu Vifo-Rei, ou 
Governador das pa rres da lndia, que ora he, e ao diante for, e aos 
V édores de minhl Fazenda em_ellas , efpeci'almente ao que entender 
na carga das ditas .náos, _naó deixem , nem confintaó embarcar nellas 
e fc ravos, que naõ íejaó de idade para trabalharem no ferviço ~as ditas 
náos, nem virem efcravas contra os di tos Regimentos , e Leis , que 
fobre efta ma teria faó· paifados; e ao Juiz da lndia, e M.ina, que tan'to 
que as ditas náos chegarem daquellas partes .ao porto defta Cidade de 
Lisboa, tire devaifa deita materi-a; e achando que algumas peffoas em
barcaraó efcravos, e efcravas contra a ordem que fe declara nefte mell· 
AI vará, procederá contra ellas pel~ culpa que commette.raó nefte cafo; 
-e pelo valor dos efc'ravos, e e[crava·s que perderá6 na maneira acima 
declarada. E para vir á 'nuticia de tod-os, o que dito he, fe fixará a co .. 
:pia defte dito Alv:ará no pé do mafto de cada huma das ditas náos, an!"' 
tes que partaõ da India , pelos Efcrivães dellas; e de como fizeraó efta 
qiligencia, faraó affento no livro da náo, que haõ de entregar á volta 
n~ Ca-fa da I1?dia, fob pena de fe lhe dar em culpa, no qual.fe traslada~ 
ra _efte_Alvara, e affim nos livros da di ta Cafa, e dos Reg1mentos de 
mml~a Fazenda, e da Sec-retaria daq'~elle. Eftado, e nes Caí:torios dos 
Efcnvães doJ uizo da India, e Mina. E efte fe cumprirá inteirament~ 
como fe nelle contém; o_ qual valerá como fe_ foffe Carta feit~ em me.u 

no~ 



• J Regiment~ ·dos.Efcrivães 
nome por mim af,inada, e paífada por minha Chancellaria, fem em bar· 
go da Ordenaçaó do fegundo livro, titulo quarenta, que dif~oern o 
contrario. E vai por tres vias. Francifco de Abreu o fez em Lisboa a 
z3 de Março de 1618. Oiogo Soares o fezefcrever. 

Prov[fà·õ para que as Fazenda:r, que 'l.'ierem da Indiaft regi/l.em no qztader.._ 
fiO; e deixando ·de ft regiflar , fe manifeflem até as ·náos chegarem ao 

Cabo de .Boa-Ejperança ao Capi~a-o mór, e Capitães de cada hu:ma 
das ditas náos para fe affmtarem no Jivro do Efc·rivaõ da 

n·áo , e que naõ haja manifeflos no Reino. 

E U EIRey. Faço fab-er aos que efl:e Alvará vireg1, que confideran.; 
. do Eu, que ao tempo da partida das náos da India para efte Rein~ 
pela brevidade delle, e por refpeito da,s .muitas peífoas que nellas car·' 
regaõ fazendas, naõ ha lugar pata fe _poderem regiftar, e affim chegan· 
do a,o porto defta Cidade receberem damno, e oppreífaõ, executando
fe o' riEor da Lei, que mandei paffar em IO de Março de I 6 I I , , par::l 
que rodas as fazendas, de qualquer qualidade que í.ejap, fe regiftem 
naquel1as partes, e venhaó no quaderno das náos; e naó vindo regifta
das , fe percaõ irremiffi~elrnente. , E querendo ndlo prover., de manei
ra que as ditas peífoas naõ percaõ fuas fazendas , e a minha fique co
brando os direitos que lhe pertencem, e haja Iug~r, e recurfo para naá 

.ferem comprehendidas na dita Lei : Hei por bem, e mando que todas 

.as fazend~s venha6 regífl:adas na India na fórma da mefma Lei. E em. 
cafo que por a brevidade de tempo que ha na partida das ditas náos 
·d·eíxem algumas de fe regiftar _, as peffi>as cujas forem, ou a quem vie.:. 
rem encarregadas depois de falüdas as -ditas náos daquellas partes até o 
tempo que chegarem ao Cabo de Boa-Efperança, as manifeftem ao 
Capitaõ mór, e Capitães de cada huma das ditas náos, ns quaes com 
o Efcrivaó dellas faraó alfento no livro. da taL náo, e que fe declare a 
·quantidad-e, e qualidade da fazenda que fe manifefta, e feu dono, e as . 
marcas que trazem os fardos, ou caixões ·em que vem, no qual aífento 
fe affinaráó com as partes. E fendo c-afo ·que .chegando as n::íos a efte 
R~ino fe a·che aiguma fazenda, que venha fóra do reglfl:o, que ordena 
.a Provifaó referida, e efl:e Alvará, mando qu€ feja perdida írremiffivel
mente na fórma da dita-Lei, e que os V édores de minha Fazenda, , e 
Confelheiros dn Coníelho della; naõ admitt'aÕ petiçaõ, nem requeri
mento algum ás partes, que per fi, ou feus Pracuradores deixarem de 
regiftar as taes fazendas , -nem condiçóes de contratos, em que fede
-clare que poffa haver manifeftos: por quanto hei por bem , que os naó 
haja de nenhuma maneira, pelos grandes inconvetlien.tes, e prejuízo 

:que diífo reJulta á minha Fazenda; e o Provedor da Cafa dà India em 
:cafo que fedê defpacho' o naõ g"Uardará fob pena de fe lhe dar em cul
pa. E para que o conteúdo n.efte dito Alvará V•enha á noticia a todos, f'c 

;enviará por vias á India , e. fe regi'il:ará no~ liv,ros de minha Fazenda 
de 



da~ N áos da Indi.a. )I 
de Goa, fixando-fe lá a copia delle .no rnafro de ·cada L uma das náos ~ e 
ailim nefte Reino na po'rta da Cafa da Ind ia, e dos Almazen~; E aC'· 
erefcentará nplivro do Efcrivaó de cada huma das ditas náos,. que á 
partida dellas para aquellas partes porá e~ié1os·nos ditos rnaft:os, pa'ra 
affim em tempo algum naó poderem as ditas· peífoas allegar ignorancía; 
e fe regiftará nos livros da dita Cafa da India, o qual valerá como Car· 
ta, fem embargo da Ordenaçaõ do fegundo livro, titult> quarenta, que , 
o contrario difpoem, e feu effeito haja de durar mais de hum anno; e 
fe paífou por tres vias. Gonçalo Pinto de Freitas o fez em Lisboa a 10 

de Março de I 618. Diogo Soares o fez efcrever. 

Provifaõfobre as 11dos da !1'zdia irem bern .arrumadas, e queft 1JaÕ façaõ 
nellas mais gafalharlos. · 

EU ElRey. Faço faber aos que efre Alvará virem~ que Eu fou in for· · 
~ado em como as náos, que vaó defte Reino para a India ao tem

po que partem do porto defta Cidade de Lisboa para aquellas, parteS 
vaó ma~ ~rrumadas, e fobrecarregadas, e fe fazem nellas mais gafa
lhados daquelles que por meus Reo-imentos e fiá di fpofto, que haja nas 
d iras náos, por cuja caufa naó pÓdem navegar com a fegurança quê 
convêm , e fuccede muitas vezes arribarem, ou fe fobfobrarem , e al· 
gumas chegarem taõ tarde áqudlas partes' e por eífe refpeito lhe fica 
a vi-agem difficultofa para efte dito Reino, como a experiencia tem 
moftrado; e querendo niffo prover de man-eira, que fe evitem taó gran .. 
dt:s damnos, e jnconvenientes: Hei por bem, e mando aos V édores 
de minha Fazenda , Guarda mó r das náos da lndia, ·e Armadas, e a to-. 
das asJuft.lças a que o conteúdo defte pertencer, que façaõ arrumar as 
ditas náos, de maneira que naó vaõ fobrecarregadas, e naó confinta_ó 
que nellas fe façaó mais gafalhados, que aquelles yue por meus Regt
mentos eftaõ difpoftos, . que haja nas ditas náos, como {e refere ; e ao 
Cap.itaó mór da Armada da India, e Capitães dellas, outrdfim man-.· 
do, que affim á ida para aquellas partes, como á vinda para efte Reino, 
t?das as fazendas que f e acharem que vaó, ou vem fóra dos limites das 
liberdades, que faó concedidas á gente de navegaçaó, e Officiaes das 
ditas náos, as façaó la-nçar ao mar, .para que affim a dita náo fique mari .. 
nheira; e executando legitimamente o dito Capitaó mór, e Capitães o 
que nefte Alvará fe contém~ naó poderá.) as partes,te'r di rei ro contra elles 
em tempo algum, por quanto foi a dita execuçaó feita conforme .a elle, 
e para beneficio da navegaçaó da tal náo, em que femelhante cafo fpc4 

ceder; e para vir á noticia de todos o que nefte dito Alvará h e declarado, 
f e publicará, e fixará nas portas da Cafa da In dia, e· A! mazens , aonde 
.ferá regiibdo; o qual valerá. como Carta, f em emb:argo da Ordennçaq 
-em contrario. Manoel Ribeiro o fez em Lisboa a 8 de .MJirço de I 6 I 8. 
Diogo Soares o fez efcrever. 

co .. 



r2 Regin1ento do Regio. Arfenal 
I 

Copia de hum dejpacho do _ Conj'etho da Fazenda. 

SE.rá-_obrigado o Eftriva~ continua,r em feu livro, e regdrar nelle na 
Indta no temvo da partJda das naos, todas as fazendas que fe em

barcarem, na fórma do Regimento nefre livro trasladado; e affim to~ 
das as faze-ndas 'dos Marinheiros, Capitaõ, e mais Officiacs, que vem 
nos lugares, onêle fe naó pagaõ fretes, c01i1 declar!lçaõ dos nomes das 
peffoas das fazendas, e fua qualidade, e em que parte vem; e em cafo 
<J•Ue por caufas juftas fe paffern a outras partes, onde devem fretes, fa
raõ os di tos Efcrivães as mefmas declarações com as das mar~ as dos cai-· 
xões, e fardos das ditas fazendas, para que a. todo o tempo fe faiba cu· 
jas faó, donde vinhaõ, que quantidade dellas, e porque foraõ muda· 
das dos di tos lugares; éom comrninaçaõ que o nnó fazendG a.ffim , per· 
derá o ·tal Efcrivaó que o deixar de fazer por iffo, toda a faz enda, que 
trouxer na di na náo, e :rodas fuas liberdades,- foldo , e privilegias, e 
naó ferá mais admittido ao ferviço de Sua l\lageftade; e as fazendas do 
dito Capitaõ, e homens do mar, que naõ vierem nas náos em feus pro~ 
pr.ios lugares ·fin alados para fuas liberdades, e vierem em parte onde 
impida6 a navegaçaõ das náos, fóra dos lugares declarados n0 Regi
mento , feraó perdidas para a Fazenda de Sua Mageftade , f em remi f
faó, para cujo, e.ffeito fe lanç0u aqui efte defpacho do Confelho da F a~ 
zeAda, que fica fendo Ca-pitulo do Regimento, que inviolav_elmente 
fe guárdará -, e perguntará á torna viagem , fe f e cumprio, e fe fixará no 
rnafto o traslado, para que v~nha á noticia de todos, e nas portas da 
Cafa da lndia, o qual eftá regiftado no livro fegnndo dos regiftos dos 
àefplachos da dita Cafa d~ India a foi. 4IÓ.' don.de fe mandou lançar 
aqui em 23~ de Dezembro de 1639· 

.REGIMEN-TO -
DO REGIO ARSENAL, E RIBEIRA 

das N dos da Cidade de Goa. 

EU ElRey. F~ço faber aos que efte Alvará virem, que havendo 
tid_o certa i_n'formaçaõ da:> prejudi.ciaes deford~ns, com que de
pOis de mUitos tempos fe arrumou cada vez ma 1s de anno em an

anno o meu Regio Arfenal' e Ribeira das Náos .da minha Cidade de 
I Goa: E pwcurando que a todas as Repartições do Governo della fe 

·extendaó os e.ffeitos da minha R~al, e vig ilante providencia, efpecial:
m~nte pelo que pertence ao fobredito Arfenal, e ás fobreditas Ribei .. 
ra.:;: Hei por bem, e me praz ;·"'que no governo d elle, e dellas 1e ob
ferv~ daq.ui em diante , corno inviolavel Lei, o Regimento, que [oiJ 
fery1do dar-lhes pelos Capitulos feguintes . . ' 

CA-



da Cidade de Goa. )) 

CAPITULO I. 

H Averá huma Meza, na qual preíida o Intendente Geral da Mario 
Jl.. -"- nha: Tendo debaixo das fuás ordens hum Efcrivaõ da Matricula 
da g~nte do mar:, que no mefrno tempo firva de Commiffario ·de Mof· 
tras de todos os Marinheiros, Officiaes ,.e Soldados de Infantaria , que 
embarcarem; competindo-lhe.tambem lavrar as folhas de todos os Of
ficiaes do Arfenal, e da Ribeira; abaixo declarados, com hum Efcri
turario para o ajudar; outro Efcrivaó dos Armazens das armas, m!Jni
ções de gue rra, inftrurnentos, materiaes, e tudo o mais pertencente 
ás embarcações do Eftado, com outro Efcriturario ; ontm Efcrivaó 
dos mantimentos para lançar na ·rnefma forte, com arrecadaçaõ, tudo 
o que pertencer ás munições de boca, e provimentos dellas, com OU· 

tro Efcrirurario; hum Thcfoureiro da repanic;aõ do fegundo dos di-.. 
tos Eícrivães; outro para a do terceiro; e hum Contador. 

Haverá mais para 0 fervrço da Ribeira os O.fficiaes, e Artifices 
feguintes, a faber; hum Patraó mór, hum Sota Patraõ mór, hum Mef
tre da Ríbeira, que feja Carpinteiro de conftrucçaó; para os concer
tos que neceffarios forem; h-um Contrameftre da mefma profiffaõ, hum 
meftre C alafare, hum Contrameftre do mefmo officío, hum bom me[ .. 
tre Co rdoeíro, hum Contram,eftre do mefmo officio, hum meftre Fer
re iro , hum rneftre Serralhe.iro, hurÍ1 rnefi:re de V é las, e hum meftre de 
Maftros. . ,.. . · 

C A P I T U L O H. 

Das ho'ra.r, que o Jmetzdente Geral, e Ojjiciaes 'do Real Ar(mat da MarJ .... 
'zha haõ de empregar 1~0 defPacho de cada dia.· 

pOr quanto convêm muito ao meu ferviço; que o def.pacho do Real 
Arfenal fe faça com todo o bom expediente, e fem moleftia das 

.partes : Ordeno, que o Intendente , e Officiaes venhaõ a elle nas 
occafióes de Armadas todos os dias, que naõ forem de guarda, nas 
}llanhãs, e nas tardes. Nas occaíiões, que naõ houver Armadas, af
Jifriráõ todas as manhãs • . De tarde .affifrirá o Efcrivaó • . E offerecendo
fe occaíióes , em que feja· neceffario maior ailiftencia , viráó rodos os 
que o Intendente determi.:ur. A ailiftencia nos Armazens do Real Ar
fen al ferá de tres horas de manhã, e t;es de tarde ; entràndo ás {ete de 
manhã do primeiro de Outubro até o ultim~ de Março, e fahíráõ ás 
de:z; e de tarde ás rres, eftara.õ até ás feís ; e do primeiro de Abril 
!lte o ultimo do mez de Setembro entr:!l.rá6 ás oito horas de manhã, fã~ 
híráõ ás ·onze; e nas tardes entrará6 ás duas e eftaráõ até ás cinco. Po., 
rém o:fferecerido-fe algum negocio , cpar~ g~e feja r~eceífario mais tem· 
po que ~s horas a.qui limit-adas, naó fahiráó fem o acabar • . 

'l;'om. VI. E 



Regimento do Regia Arfenal 

C A P I T U L O III. 

· Da pena, que haõ de ter os Officic,zes, que naõ vierem aos ./lrmazms 
· ás horas do Regime1zto. 

PAra que os Olficiaes da Intendencia do Real Arfenal fejaó diligen· 
tes em acudir á fua obrigaçaó: Ordeno, que haja hum livro de 

~ , 
ponto , que eftará em poder do Intendente Geral, o qual mandara 
apontar os Ç>fficiaes da Intendencia pela pelfoa que lhe parecer; e na 
folha dos ordenados fe declarará, que naõ haó de haver pagamento 
fem certidaõ jurada do Intendente, de como affifriraó. Nella fe fará 
defconto dos dias que falta rem; e fe lhes abaterá nos ordenados, fàl-· 
vo fe eftiverem doentes; porgue tendo eft.e legitimo impedimento, 
venceráó por inteiro: declarando-fc porém na certidaó os dias da do
cwça ·,que conftaráó por outra jurada do Medico, e Cirurgiaó ,. que os 
curar. E fendo remilfos em acudirem, os fufpender~ dos feus o:fficios, 
e dará conta áJunta da Fazenda; e pode;rá com tudo .o dito Intenden
te, tendo os O:fficiaes negocio urgente, dar-lhes licença por oito dias 
em cada tres mezes. O que naó ferá nas occafipes das Armadas; de ma· 
neira, que naõ venhaõ a ter de licença em cada hum anno mais de trin· 
ta e dois dias. · 

CAPITULO IV. 

Q!te os Officiaes da !fztendencia obede çaõ, e t:umpraõ os mm~dados do bz
tendente, em tudo o que tocar ao Governo, e Dej}?achos deite. 

· pOr quanto a obfervancia dos Regimentos confifie principalmente 
na obediencia, que devem ter os inferiores aos fuperiores: Orde· 

no aos O.fficiaes que obedeçaó , e cumpraõ os mandados do Intenden
te em tt.Ido o que tocar ao Governo, e Oefpacho delle, affim nos ne· 
gocios de meu ferviço , como para bem dos reguerimentos das part~s. 
E fazendo o contrario, o Intendente os fufpenderá, e dará conta na 
Junta da Fazenda , para fe lhes ef\:ranhar , ou mandar proceder contra 
elles, como mais convier ao meu fcrviço. 

/ 

CAPITULO V. 

Como ft haõ de cumprir os Defpachos da Junta da Fazenda. 

POr quanto áJ unta d~ minha Real Fazenda compete a fup.erior In f· 
· p·ecçaó fobre o Arfenal dó Ef\:ado: Ordeno ·, que o Intendente, e 
Officiaes· delle cumpraó, e guardem todos os Defpachos da dita Junta , 
fendo ·affignados pelo Prefidente, e mais Miniftros della. E todos di 
tos Defpachos, _ _PJovisões , ou Mandados, que pela ditaJ unta f e pàf-

. farelT!, 



da Cidade de Goa. 
farem , fobre contas tocantes ao Real Arfena~· , e ao meu ferviço, fe· 
raó viftos pelo Intendente , e regiftados nos livros, I ara iffo ordena .. 
dos, por hum Efcrivaó, que os affignará. Os que pertencerem a par
tes, affignaráó de como os tornaraó a -levar. 

C A P J TU L O VI. 

Q}tt o Intendente , e Officia~s tratem bem , e com cortezia as partes. 

pElo muito que convêm a meu ferviço, que as partes, que tiverem 
requerimentos na Intendenc_ia do Real Arfenal, fejaó bem ouvidas, 

e favorecidas em feus negocias, de forte que naó poffaó receber ag
gravo, e efcandalo, antes fe lhes dê todo o bom aviamento: Mando , 
e encarrego muito ao Intendente, e O.fficiaes tenhaó grande cuidado, 
que affim fe cumpra, e naó fó fe naõ efcandalizem, mas louvem o bom 
termo , com que íaó tratadas, e fe animem a fervir aos Armazens do 
Arfenal com fuas peffoas , e fazendas. 

CAPITULO VII. 

QJ1e 1tenhttm Officiat marJde em as 1záos dd Coroa encommendas 
para negocio. 

POr quanto dos Officiaes do Real Arfenal mandarem encommendas 
por fua conta para negocio nas náos da Coroa, fe fegue grave pre

juízo ao meu ferviço, e ao bem da minha Fazenda: Mando, que ne· 
nhum Official do dito Real Arfenal poffá, ou mandar encommendas a 
nenhum dos pórtos da Afia, ou Africanos meus navios, que forem para 
elles, ou outra qualquer parte , nem receber por elles retornos , de
baixo das penas de privaçaõ de feus officios, de perpetua inhabilidade 
p~r~ outros, e das mais penas corporaes, que refervo ao meu Real Ar· 
b1 tno. E o Miniftro a que tocar, nas devaffas que fe lhe cornmetterem 
na vinda das náos, procurará pelo que fe trata nefte Capitulo, e do que 
refultar dará conta naJ unta da minha Fazenda, para mandar proced~r 
contra os tranfgreffo.res , como mais for ferviço meu. . _ 

C A P I TU L O VIII. 
I 

Qyte n_e1zhum Ojjicialfejajiador da gente do mar, que affentar prafa 
nos Armazens do Real Ar(eual. . . 

por evitar o prejuízo, que refulta á minha Fazenda dos Officiaes 
· do Real Arlenal ferem fiadores da gente do mar , que nelle a f.;. 
fenta praça : Hei por bem , e mando , que nenhum dos Officiaes 
poffa fer fiador delles, fob pena de fufpenfaõ de feus officios: e or-

Tom. VI. E ii deno; 
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deno, que nem o Meirinho, que affifre ao tomar das ditas fianças, 
nem o Efcrivaê do Affento , os acceitem. 

CAPITULO IX. 

Dos dias, em que o ltzte1-tdmte h a de vir aos Armazens do Ar final : e fór· 
· ma , que deve ter no feu dejpacho. 

\ 

O Mefmo Intendente virá aos Armazens do Arfenal todos os dias, 
excepto aquelles, que forem Santos de-guarda, ás horas que or· 

deno nefte Regimento .. Logo que entrar a defpacho, tratará de o dar 
ás informações, que ~Junta da minha ·Fazenda lhe pedir; ás petições 
das partes, e ao expediente de todas as co'ufas necefiàrias aos Arma· 
zens. Para que lhe feja prefente o que ne-lles ha, e o de que neceffiraó, 
chamará á Meza os Thefoureiros das munições de Guerra, e do Arfe· 
nal, Meftres da Ribeira, e Patraõ mór, e fe informará de cada hum 
dellcs do eftado em que eftaó as coufas' que tem a feu cargo' e das, 
que lhe faó neceffarias, para que affim [e naó falte a meu ferviço, nem 
elles poffaó defculpar-fe, de. que por falta d~llas deixa·raó de acu· 
dir ·ás fuas obri~asões. 

CAPITULO X. 

Q!te o lrttendmte ordenará aos Thefoureiro-s do,s Armazen.! tragao todos Of 

Sabbados á }vieza do DeJPacho os quaderno.r de dejj1eza de cada dia, 
com os dejpachos por que .fefizeraõ' para o lnten4ente lhes 

tnanclar 'paffar mandados delles. 

POrque para a boa arrecadaçaó de minha Fazenda, ordeno que os 
Thefoureiros tenhaó quadernos de defpeza de cada dia; feita def· 

de a fegunda feira de cada femana até o fabbado. O Inrende~1te lhes 
ordenará os tragaq nos fabb2dos á Meza do defpacho; e os mand~rá 
conferir pelo Contador dos Armazens com os defpachos, por que as fi. 
z.eraó. Eftf]ndo ajuftadas com elles, fará o encerramento do que im· 
portaraó as defpezas daguella femafila, e o affignará coin o Intendente: 
Formando-fe dos ditos ~efpachos, no ~m de cada mez, huma folha a 
eJles junta : Efpecificando nella .. o refpeélivo Efcrivaó a quantia, que 
cadahum recebeó, que tudo importa tanto, corh hum encerramento 
ailignado por elle , e pelo dito Intendente: Declarando a defpeza 
por qualificada, de que fe porá verba á m~rgem do dito encerramento 
de como fe lavrou folha ao Tl1efoureiro para defpeza da dita quantia, 
e fe pairou ao livro da defpeza do dinheiro a folhas tantas. Sendo dei· 
peza de materiaes, fe lançará no !ivro d_elles. E no aífento, que nelle 
fe fizer do dinheiro, ou materiacs, ie ha de fazer declaraçaó de que 
a di ta defpeza procede de encerramento drl conta do quàderno das àef· 

peza.s 
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pez:1s a folhas tantas , donde fe pairou o mandado, por que fe faz a 
tal defpeza ; e que nella fica pofta a verba. No cafo L] L e ao iabbado fe 
naó poffaó ajuftar todas as contas dos Thefoureiros, fe ajuftaráó na fe· 
gu!!da feira da femána feguinte. E faltando elles a dta obrigaçaó , 
lhes naó affignará o Intendente as defpezas, que houverem feito na fe
mana da falta. 

C A P I TU L O XI. 

Das defpezas, que f) Intende1zte pode ma1'Jdar fazer. 

POr quanto o Intendente tem á fua ordem tudo o que efiá nos Arma
zens, affim de dinheiro, como de materiaes, madeiras, e manti

mentos: Deve ter entendido, que naó mandará defpender dinheiro, 
materiaes, ma.deiras, ou mantimentos em coufa alguma, que na6 feja 
para meu ferviço; a faber • o dinheiro1 ~10 pagamento dos materiaes, 
madeiras, ou mantimentos, que houverem tomado para os Armazens 
do Arfenal, defpezas miudas delle, férias da Ribeira, órdeqado dos 
Officíaes ,- materiaes, e madeira na fabrica das náos , que fe fizerem ; 
aprefto das que forem de Armadas, e materiaes neceffar~os para o pro-
vimento dellas. • 

C A P I TU L O XII. 

Da fórma , qtt~ o Intendente do Real Ar[enal fe h a Je haver nai com· 
pras que fizer. 

QUando o Intendente hnuver de comprar os materiaes, e mais cou
fas neceffarias para os Armazens, e pagar as obras, que para elles 

fe fizerem; mandará por hum dos O.ffi.cíaes dê maior confiança, e in
telligencia faber com todo o fegredo os preços, por que valem no tal 
tempo nas primeiras mãos; e os porque os cornpraó as peffdas particu
lares. Sabidos elles, mandará chamar os .Mercadores, ou peffoas, que 
tiverem os materiaes, e os Officiaes, que houverem de fazer as pbras. 
E na Meza, em prefença dos Efcrivães, que nella aíliftirem, fará com 
elles os preços: Procurando, quanto lhe for pofiivel, que fejaõ com 
maior commodidade da ~inha Fazenda: Mandando lançar no livro 
dos affentos, e contratos os preços, por que íe compraraó os taes ma
teriaes, e fe fizeraó as taes obras ·, para que a todo o tempo'lhe feja pa· 
fente o cufto dos materiaes, e o que importaraó as obras. 

a . 
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CAPITULO XIII. 

Q_ue. o Intendente .fern tJbrigado ·a ir todos os dias á Ribeira das N;:los, 
ha'Vendo tzella fab,~i~a. 

P Ara que os Mefrres da Ribeira, e-mais Officiaes, que trabalbaõ nas
eml6arcaçóes, e obras, que nella fe mandarem fazer, conheçaó que 

tem fuperior taó zelofo do meu ferviço, e utilidade da minha Fazen
da., que naó perrnittirá que ella fe_ defpenda indevidamente; ferá o In· 
tendente obrigado, l1avenHo fabrica ·na Ribeira, a ir todos os di as a 
ella ás horas que lhe parecer. Naó havendo fab .rica, as ~ais vezes que 
puder. Affifiirá ás ferias todas as vezes, que naó tiver occupaçaó de 
meu fcrviço. InfaLlivel mente o fará nos dias, em qtie fe a~·rem c renas. 
E :achando que alguns dos Mefrres, ou O:ffic:iaes, que nellas affiftem, 
faltaó á·íua obrigaçaó, procederá contra ell~s com a pena, que a culpa 
merecer. 

CAPITULO XIV. 

QJte o Intendmte irá tto mar nas occaflõ.es de náos de Armada as mais 
~ vezes que puder. 

O 'lntendente ferá obrigado nas occaíióes, que houver aprefto de 
náos de Armada, a ir ao mar as mais vezes que puder, principal· 

mente nos dias, em que federem crenas, por convir que .nefte parti· 
cu! ar haja toda a vigilancia, e veja o que fe obra nellas, e do que ne• 
ceffitaó, para que os Ofliciaes, que affifrirem, acudaó ás fuas obriga· 
çóes ,- entend~endo que poderá o Irrt.endente caftigaHos por qualquer 
falta e~ que forem acha~os. 

CAPITULO XV, 
I 

Qjte o I11temlente vd duas vezes cada mez aos Armazem dos man
timentos. 

. ' 

pOr quanto na compra dos mantimentos fe defpende fazenda muito 
coníideravel , ~onvêm que n;t confervaça-5, e defpeza delles íe te

nha grande cuida.do. E porqtle muitas vezes a falta delle no Thefou
rei ro, e Officiú:s, que affifrem nos Armé!_zens, em que f e recolhem, 
he caufa de fe perderem; ferá obrigado o Intendente a:ir a ellés duas 
vezes -cada mez, e a mandar ver por peífoas que o enten'-daó, o efia~o 
em que efiaó os m~ntimentos: Para que achando que fe poderáó per· 
der, fe os naó gaR:arem com brevidade, e que ferá de utilidade á mi~ 
nha Fazenda venderem-fe, haja de dar conta naJunta della para lhe 
dar ordem de os mandar vender. Çom ella chamará pe1foas intelligen-

tes , 
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~es, que os avalíem pelo ' eftadó , em que [e acharem. E parecend(i.; 
lhe que he preço {ljuftado, os mandará vender de acordo com os .us 
Efcrivães. O produéto delles fe entregará na Thefo_uraria Geral com 
toda a clareza, e miudeza. E da dita receita íe paffará conhecimento 
em fôrma para a conta do Thefoureiro; e para que com a ordem da 
Junta, e auto de venda affignado por todos .f e lhe faça de(peza. 

c A P I T U L O XVI. 

Q!te o Intendente mande examinar perante fi os materiaes, que entra
rem nos Armazetu. 

PAra que os materiaes, que fe compraô para os Armaze~s, o~ os que 
1 

- entraó nelles por affenro, fejaõ os que convêm a meu ferv1ço: O 
Intendente terá particular cuidado, quando entrarem nos ditos Arma· 
zens , antes que fe pezem , de mandar chamar os Meftres do offi.cio; 
a que tocarem, para yue vejaó a qualidade delles; e d.ecbrarem de
baixo d~juramento, que lhes dará, fe faó bons, e tem as condições, 
com que fe compraraõ aos Mercadores, QU Affentiftas: fendo confor• 
mes com as vitólas, e padrões, que fe lhes ouverem dado, os man
dará pezar, ou medir, perante os Mercadores, Meftres, Efcrivaõ, e 
Thefoureiro, que os houver de receber. Depois de pez"ados, fe l~n-:: 
çaráó no livro da Receita no titulo a que tocar. E feráó os ditos Affen
tos affignados por to.dos ; declarando-fe nelles as diligencias, . que fe 
fizeraó, para a todo o tempo confiar da dita approvaçaó. Nas peffas de 
enxarcia, depois de pezadas, fe poráó lembretes de páo, em que {e 

declare o pezo, medidas, nomes , e v-1-tólas. Os quaes Iem,bretes fe -
procurará fejaõ todos_ de h uma fôrma; e que fejaõ marcados com fogo; 
e com marca de ferro, que tetá o Intendente em feu poder. Os rnef...
mos lembretes naó teráó porém mais fé, que para fe faber por maior que 
pezo, e medida tem' cada peffa; e para fe vir no conhecimentO das que 
fe bufcaõ; por quanto toda a enxarcia, que- fahir dos Armazens para. 
qualquer effeito que feja, ha de fçr por pezo, e medida, nom~, e -vi
tóla infallivelmente, affim a que fe houver de entregar ao .Patraó mór ~ 
ou aos Meftres para apreHo das náos. de Armada, e fobrecellentes, co
mo para outro qualquer minifterjo, ou ferviço que feja. E naõ bafta .. 
ráó, para que fe deixe de pezar, e F.Jedir os lembretes, porque naó 
ferviráó mais que de final. Oiferecendo-fe algum iücidente, que naó 
dê lugar a que fe peze, como por caufa de acudir a amarrar algum na
~io de noite, ou outro cafo femelhante, fe fará a defpeza pelos lem
ort:tes com ordem do Intendente, em que declate o motivo, por que 
fe naõ tomou o pezo, e medida; e f~m iffo fe naó levará em conta. 

c A ... 
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CAPITULO XVII. 

Qpe o Intendente ter ti grtmde cuidado 11a conftrvaçalf da Mcflrml;a 
da Ribeira. 

POr quanto convêm qu~ a Meftrança da Ribeira f e conferve, para 
que naó faltem Ofliciaes, que trabalhem nas minhas fabricas, e ain· 

da nas dos particulares: O Intendente terá grande cuidado na con(er
vaç· õ da Meftrança da Ribeira; obrigando os .O.fficiaes, que nella tra
balhaó, que enfinem os moços , como fempre fizeraó ; e aventajan
do-os nos lugares a que eftiverem a caber, conforme o feu preftimo, 
ferviços, e antiguidades, fem a:ffeiçaó, nem odio. 

CAPITULO XVIII. 

Q!te o Tntmdente maude examinar os Pilotos, que houverem de ir na.r 
.Armadas , e mais ge11te do mar, que Je affentar. 

P Orque fempre padec~raõ grande damno a minha Fazend~, e as vi.; 
das dos meus vaffallos nos_naufragios, que nas minhas náos fe fa

zem muitas vezes, procedidos de falta de fcienda dos Pilotos, e Ofli
ciaes dellas: O Intendente terá particular cuidado em mandar exami
uar peraGte fi, pelo Meftre da Aula da Pilotagem, Patraó mór, e qua
tro Pilotos de maior experieneia, os Pilotos, Sora-Pilotos, que na6 
tiverem Cartas paífadas pelo Comofgrafo mór defte Reino. Os lVlef
tres, Contrameftres, e Guardióes, que houverem de ir nas taes náos; 
examinaráó tambem as Cartas de marear, as agulhas, e ioftrurneotos 
nauticos. E achando-fe que elles tem as partes neceffarias para as taes 
·occupações, e tem tudo o referido em bom eftado, fe lhes paffaráó fuas 
Cartas de examinaçaõ, affigoadas pelo ~\eftre da Aula , e Intendente, 
para confiar que afiiftio ao dito ex:1rne. Na· propoGçaó que fizer á Junta 
da Fazenda fobre o provimento das taes occupaçóes, declarará tudo 
o fobredito. E naó fendo os ditos Officiaes capazes, os naó admittirá, 
ainda que alguns delles fejaó ma~s antigos no ferviço. No que tudo 
terá grande cuidado, <7om pena de me haver por muito mal fervido, 
quando fe pratique o contrario. ' 

Porque naó fucceda que os Pilotos das minhas náos, por omiífaó 
fua, ou deixem as Cartas. de marear, ou as percaó, e por efta caufa 
ufern de ootrns menos qualificadas; terá cuidado o Intendente nas tor~ 
nas viagens de procurar delles as mefmas Cartas, e ver fc faó as pro
prias, que fe lhes deraó nos Ar,mazens. Achando o contrario, pro
cederá contra elles a prizaó, ficando inhabilitndos para naó poderem 
mais fer Pilotos em navios meus, nem de particubres. E do que exe
cuta,r nefta parte, dará conta naJ unta da minha Fazenda. 

CA~ 
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CAPITULO Àl:X. 

Que o bztmdente ajP.jte os preços ,por que os Officiaes elo Real /lrfenat 
haõ de fazer as obras deite, e dafórma que devefeguir. 

O Intendente terá particular cuidado em ajuftar os preços, por que 
os Officiaes haó de fazer as obras. Para efie effei to mandará cha

mar os h'leihes dos offic-ios, a quem dará juramento, para que ~decla· 
/em o valor, por que fe pódem fazer as obras novas, e o feitio de ~u ... 
tras, pan que dou os generos, e materiaes para .fe obrarem, começan
do pelos Ferreiros, Funileiros, Poleciros, Bombeiros, Vidraceiros, 
Pintores,. Carpinteiros de obra branca, Cordoeiros_, Fundidores de 
cobre, e os mais que coftumaó fazer obras para ferviço das minhas 
náos. Depois que forem declarados os preços dos generos de feus of
:fi.cios, fe fará _affento em hum livro dos preços, 'que fe ajuftar com os 
ditos Officiaes: advertindo, que fe haó de pôr as ditas obras em pre
gaõ; e f~ haõ de arrematar ao Offic;ial , que as fizer por menos preço,. 
para que affim entendaó todos, que ainda que haja Officiae~ obrigados 
ao R.eal Aríenal, naó fazendo as obras com con.vcniencia, fe haó de dar 
a outrem, em que a minha Fazenda tenha maior vantagem. N :JÓ con
fentirá que aos ditos Officiaes dem por defconto das obras que fazem 
alguns materiaes dos Armazens, que fe hajaó de vender, porque ifto 
ferá a quem por elles mais der; e os taes defcontos, que f e fi-z.erem, 
comprando-os eltes, fe rá na fórma do eftylo, e por defpacho da Junta, 
fem nenhum outro Official poder fazer o tal defconto. 
~ 

CAPITULO XX. / 

fl!te o Intendente naõ confinta, que os Mejlf'.es ela Ribeira, nem oPa
traõ mór , tome emprehada alguma. 

Ü Intendente naó confentí rá, que os Meftres da Ribei.ra, nem o Pad 
traó rp6r, tome empreitada alguma, pelo damno que difto p6de 

refultar á minha Fazenda, nem perfi, nem por interpofta peffoa, dei· 
xando lançar nas ditas empreitadas aquelles O.fficiaes, que bem as pó
dem obrar, e de que elles haó de fer Juizes. As empreitadas de :~ppa· 

, relhos de náos, Cl. embarcaçõ:es fe daraõ fempre aos l\1eftres, e Contr~: 
meftres, que mais barato o fizerem. Para o que feraõ pofras em pregao, 
de que fe fará termo de arremataçaõ. E naõ fe_ra6 pagos {em <:ertidaõ 
do Patraó mór, de como fi.zeraó as ditas obras conforme as obrigações 
que lher; impozeraó, correndo por fua conta o damno que niffo hou• 
ver, qu<lndo f e ache que na6 fora á a pparelhadas como convinha. 
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CAPITULO XXI. 

O Intendente ordenará que as bala'f!.ça.r, e pezos ftjaõ affe·ridos. 

O Rdenará o Intendente, que as balanças, . pezos, e medidas dos 
Armazens da Ribe,ira das Náos; e mantimentos fejaó afferidos; 

andem correntes, e a pontadas , como convêm ; e cada anno fe a.ffira6 
de novo irremiffivelmente. 

CAPITULO XXII. 

Naõ confentirá o mcfmo Intendente, que peffoa alguma trabalhe na Ri .. 
beira das 1V áos mais que. em je1~v_iço da mefma Ribeira. 

N Aô tonfentirá o dito Intendente, nem que na Ribeira das Náos 
haja peffoa alguma, de qualquer fort~ que feja, que trabalhe mais 

que em íerviço de coufas da mefma Ribeira ; nem que nella efl:eja 
Carpinteiro- de obra branca, nem que para í!fo tenha cafas, ou elle, 
ou o Poleeiro; falvo fe, eftes Officiaes trabalharem por jornal neftas 
obras por conta da minha Fazenda ; naô pondo madeiras de fua cafa , 
nas que fizerem ·, pelos grandes d·ercaminhos" q.ue fe feguem de fer por 
outra fórma. 

CAPITULO XXIII. · 

f2.!te o Intendmte tenha cuidado·, em que as madeiras ~e12haõ em tempo 
taõ anticipado , que naõ faltem para as obras a que _[e dirigirem. 

O Intendente terá particular cuidado, que todas as hladeiras, que 
. forem neceffarias para a confrrucçaó de minhas náos, venhaô com 

tempo taó anticipado, que naô faltem nas obras, para que (e manda
rem vir. E terá ·a advertencia de ver fe vem conforme as·virólas, que 
derem os 1.\feftres d~· Ribeira, com a g~oífura, e comprimento, que 
convêm, para Ce fazer melhor obra. Todos os annos fará.lembrança na 
Junta da Fazenda com as ditas vitólas, para fe mandarem vir das par
tes, onde forem de melhor qu·alidade, e a p~eços mais accomrnodados. 

C-APITULO XXIV. 

Que o bztendente mande e:~Caminar nas torna-viagens ft os Officiaes de 
Mar, e Guerra guardaõ o Regimento do Real .A:rfmal de Goa. 

' 

O Intendente terá cuidado ·de procurar , e examina r nas torna-via-
gens, fe os Officiaes de Mar, e Guerra guardaó os _Regimentos 

. do Real Arfenal deffa minha Cidade, no tocanre ·ás defpezas de ,manri
menros, 

I 
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mentes, fobrecellentes ., enxarcia, e os mais appa relhos, polvor2, 
munições , e arrn~s. E achando que fe nàõ guardaraõ, dará conu1 a 
] unta da F a zen da. 

CAPiTULO XXV. 
~ 

Que o Intendmie Geral terá vigilancia em que 7tenhum navio deite !afiro 
nos rios, de pedra~ ou arêa : e das penas, que · h a de haver 

para quem o botar. 

POrque fui informado do arao de prejuízo, que tem caufado no rio 
de Goa os laftros gue ~elle fe tem deitado : O Inrendenote terá 

cuidado, e vigilancia: que nenhum navio, de qualquer qual1dade que 
fej~, poffa lançar ao mar laftro de pedra, ou arêa; para que haven.d~ 
algumas peffoas, que façaõ o conrrario do que fe tem diípofto, fepo 
prezas, e da cadeia paguem pela primeira vez cinco(.nta xerafins, e 
pela fegunda cem; !mpondoíe-lhes a pena de d egredo por hu,m anno 
para hum d os prefidios d a Africa, naõ fendo eftrangeiro, p o rque eftes 
o cumpriráó na cade ia ; as qu1es penas pecuni arias feraõ ap plicadas, 
metade gara a M' fericordia de Goa, e a outra metade para o d_enunci
ante; e ifto além das mais penas, em que incorrerem por minhas Or
denaç6es. E hei por bem, que affim fe obferve inviolavelmente em to· 
cios os lugares de porto do ma r dos meus Domínios da A.Ga pelas pef
foas, que nelles ti verem cargo de vifira.r, e prover os navios dos meus 
vaffallos. · 

C A P I T U L O XXVI. 

Qpe o I11tendeute Geral ma1zde vi/itar os navios pelo Patrao mór, e hum 
Ej'crivaõ dos ..1./.rmazeru, para qzte examinemfe tevaõ o 1Jeceffa-

rio para a viagem. 

A O mefmo Intendente da Marinha, e Armazens do Arfenai Real 
pertencerá mandar pelo Patraó'mór, e hum Efcri vaó d os Arma· 

zens, vifirar os navios, e fazer nelles as vdtorias do eftylo, para fe ver 
fe levaõ o neceffario para a viagem : corno tambem mandar toma·r aos 
Capitães dos ditos navios, pelo referido Efcrivaõ, ·o termo de fiança 
para.naó levarem peffoa alguma fe~ paffaporte. 

C A P I TU L O XXVII. 

Que o Intendente Geral, com o P'rocurador da Corpa, . e hum E/crivao dos 
Ármazens, .fa{aÕ veflorias nas obras da lVlari11ba, e .Arje1ZaZ: e da

devaffa, que_ deve tirar dos Capitães dos navios, fe o_bftrvaó 
as minhas Leis. 

AS veftorias das Obras Reaes fefaÓ feitas pelo referi~o _,lntende~te 
com o Procurador da Coroa, e hum dos ditos Efcnvaes dos tH

mazens, quando astaes Obras forem reípeéEvas á lv'.la rinha, e Arfen ::~ L 
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i <;!al: pois que todas as outras Obras Reaes, além deftas ,_ ficará.ó per'"' 
· ·~'- .endo, e feraó qa jurifdicçaõ daJ un~a d.1 Adminiftraçaó da minha 
Re l Fazenda. E ferá obrigado o me f mo Ii:nendentt? ·a tirar devaffa, 
quando .chegarem os navios; averiguando fe os Capitães obíervaraó 
tudo o que faó obrigados pelas minhas Leis; e efcrevendo nella hum 
do~ mencionados Efcrivães, procederá contra os que achar culpados; 
na mefma conformidade, que o devia praticar o V édor da Fazen-da ex· 
.tinao. · / 

-CAPITULO XXVIII. 
I \ 

Para [e comprarem os generos para o fornecimento dos .A.rmazens ha de prti-; 
ceder ordem da Junta da l~àzenda. E o Inte12dente Geral vigie , que. 

os Officiaes naó levem das partes emolumento algum das verbas 
dos paga111e1Ztos , que fe lhes fizerem-; e dos CQnh~cimmto.r 

em j'órma dos effeitos, que tiverem vendido para for .. 
necimento do Arfenal. 

P Ara.obviar os detrimentos, que os Officiaes da Fazenda cofiumavaó 
praticar -com as peffoas, que v.endiaõ generos para os Armàzens 

do dito Arfenal Real, pt:;_las delongas, e exceffivas defpczas d·e fala rios, 
que lhes extorquiaó , primeiro que fe poze.ffem corr~ntes os papeis 
para o effetl:ivo pagamento: Determino, que dos generos, que de ne
ceffidade fe houverem de comprar para o fornecimento dos r.eferi'dos 
Armazens, fe faça huma Relaçaó, fobre a qual, por defpacho daJ UO" 

ta da Fazenda, expedido ao Intendente da Marinha , ·e Armazens do 
Arfenal Real, fe ordene a cornpl'a dos referidos generos. E hei por 
bem , que o mefmo Intendente tenha grande v1gilancia , ·que os O.ffi
ficiaes dos Atmazens naõ leyem ás par.tes emolumemto algum pelas ver
bas dos pagamentos, que fe coftumaó lançar dos dfeitos, E_IUe v_endem 
para o meu Real fervjço; e do mefmo mo.do dos conhecimentos ern 
fórma. das fuas refpeaivas entregas. 

CAPITULO XXIX. 
' I 

Que as de.fpezas miudas do Arfenalft façaó por de[pachos do bztendente 
Geral, e je lancem em hum livro por elle rubricado. 

. . 'E Porque as coufas miudas ,. que fe coftumaó comprar pelo mefmo 
Arfenal Real , naó admittem de.mora no pagamento, ou pela fua 

pouca entidade, ou pela pobreza dos vendedorês: Sou fervid,o, que 
em poder do Thefoureiro haja fempre huma pequena porçaó de di~ 
nheiro para fatisf~zer logo as taes defpezas míudas, por deipa~ho d.o 
Intel}dente Geral, as quaes feral:i lançadas em hum livro por €li e ru-
bricado. ' · 

CA-
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C A P I TU L() XXX. 
I 

Dafdrma com que o Intendente da J.V!.m-irtba ha de pa.!Jar os defpachos, 
pelo que pertence aos ..llrmazens do Exercito. 

I E Porque ' para melhor arrecadaçaó de minha Fazenda; con .. 
vêm que os pagamentos de todas as peffoas, que fazem 

obras para os Armazens do Exerci to, e co_mpra das couías, que para 
elies faõ neceffarias, fe façaó por conhecimentos em fórma, paifados 
das receitas do Thefoureir-o a quem fe entregaõ, e os das ferias por fo
lhas affignadas pelo E feri vaó, roes , e certidões dos pontos dos refpe~ 
él:ivos Officiaes; e os das defpezas miud·as, fretes, e carretos po_r roes 
a~gnados , e jurados pelo Commiffario 7 que os pagar: O lnt€ndente 
Geral paffará os defpachos na fórma feguinte t O Corltador· dos Art11a· 
zens .fa1·d a conta do que importarem os tae.r materiaes contezído.r no conhe· 
cimento acima. Goa, &c. E para naJ unta de minha Fazenda fc lhe man
dar pagar pelo The[ou r_eiro dos Armazens, depois de feita a conta, f e 
ha de dizer debaixo della no conhecimedto em fôrma, que o Thefou· 
reiro lhe pairar do Jjvro, em gue ficarem carregados os ditos mate
ri aes : Saõ neceffarios tantos xe;·afins para .fe fa'"Zer pagame11to a Fulano , 
pela irnportancia de taes nzateriaes, que vendeo para fonzecimem-o de taes 

- .Armtl!Ze1zs, a razaõ de taes preços , conforme o conhecime·nto e-m fórnza, e 
conta do Contador dos Armazens-, que i1rzporta a quantia ttella contetida. E 
ha de fer affignado efte defpacho pelo, Intendente Geral, e Efcrivaó, 
que o lançar, o qual irá áJ unta de minh'\Fazenda ;-que por hum aparte 
Ordmará por Portaritt ao Thefoureiro Gerà't--,. que é~tregue ao Thefoureir(] 
dos Armazens Fulano a quantia de tanto para tai pagarner:.to ; e pela outra 
parte dará defpacho na dita folha: Vifla, e opprovada; e o Thofourei;:o 
dos Armazens pague a importatzcia de tanto &c. em tal folhtJ, , ao qual fe leve 
em defPeza, po;~do (e primeiro verba de pçtgamento na 1·eceita do Thefourei
·ro á margem dos referidos materiae!, de que fe paffHá certidaó ao pé do 
.defpacho da di taJ unta, e conhecimento de recibo pelo Eícriv JÓ. com· 
petente: affignado por elle, e pela parte, de como recebeo, ferá leva
da em canta ao Thefoureiro; e a mefma fórma fe ha de ufa r nos paga· 
rrieotos da polvora, que fe comprar aos Mercadores, e outras quaef
quer cou[as. 

2 Para .as ferias das obras, que f~' fizerem, fe h a de dizer~ O Con· 
tador dos Armazensfaça a conta do que importou aferia dos Officiaes, que 

· andaraõ em tal obra, que começou em tatltos de,:tat mez, e acabou em tan
tos de tal mez. E para naJ unta de minha Faienda (e mdndar entregar 
,o ~inheiro pelo Thefoureiro Geral, e paga.r'pelo refpeétivo Thefou,.. . 
reHo dos Armazens, fe ha de dizer n?~mefma folh~ da ferja, por baiXo 
da con.ta : Deve-[e de .feria acima tanta quantia. que, confo-rme a conta do 
Contador dos .Armazens, importaõ os jon1-aes uella conteztdos. E h a de fer 

tam-
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t mbem affignada pelo Intendente Geral, e Efcrivaó, que lançar o de[~ 

.. ho. E para os pagamentos dos roes das defpezas miudas fe ha de dio 
ze1 · O Contador dos Armazms faça a conta do que inzportctõ as clefpezas-, 
que por efle rol fez -o Commiffario, ou Comprador Fulano, &c. E do qiJe 
montarem, fe expediráó os defpachos daJ unta na fobredita fórma, af
:fim para eftas defpezas, como par~ todas as mais. 

CAPITULO XXXI. 

f2!te o lt1tendente Geral aJ!iflirá ao ·exame, que fe fizer da po!vora, 
que o.s Mercadores entregarem. 

E Porque na entrega , que_fe faz da polvora, que fe fabríca por con
ta da minha Fazenda, ou d_a que le compra aos 1\'iercadores, póde 

haver falta na bondade : O Intendente Geral naó deixará entrar pol .. 
vora alguma nos Armazens, fem que primeiro em fua prefença , do 
Thefoureiro della, Efcrivães, e peffoas defmtereffadas, que bem o 
entendaó, fe examine. E achando que naó he a que convêm a meu fer
viço, a naó acceírará. O meímo.exame fe mandará fazer para o refino 
da polvora de tornaviagem qos navios da Armada, e outros quaefquer, 
para que fe mande refinar fómente a que fem iffo naó poder fer~ir. 

c A P I T U L O XXXII. 

Q!te o bttertdente Geral irá duas vezes cada anno ver o eflado em que 
efld a artilharia tias Fortalezas, e Praças do Eflado. 

POrque a cargo do Intendente_ Geral fica o provi rnento da artilharia 
das Fortalezas, e Praças do Eftado; ferá obrigado a ir duas vezes 

cada anno ver o efhdo em que eftá a artilharia, das Fortale:T.as da Barr:~. 
de Goa; e a efcrever aos Governadores das Praças, Torres, e Forca· 
lezas dos meus Domínios da Afia, ] h e avifem o eftado em que eftá a ar
tilharia dellas, e do que lhes he neceffario, par-a lho mandar fornecer. 

CAPITULO XXXIII. 

Que o l1ztendente Geral Jerá.o-brigado a ir todos O$ mezes aos Arma
zens das Armas. 

O Intendente Geral irá todos _os mezes aos Armazens das Armas, pa.; 
' ra ver o eftado em que eftaó, e. as que neceffitaõ de concerto, oll 
li~npeza; e para ordenar.ao Thefoureiro·reJpeétivo as mande concertar, 
ou alimpar, para que i e naó ,percaó, e f e po!faó ferviJ· dellas nas occa" 
:fióes, em que forem neceffarias. 
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CAPITULO XXXIV. 

Qge o Itztendente Geral naõ nomeará a pejfo-a , que for e1zcm·regada das 
mz-mições de guerra nas náos d~ Armada, [em fe i1Jjormar pri

meiramente do Jeu procedimetzto. 

E Porque as nomeações das peffoas, que vaó nas náos de Armadas, 
encarregada~ de todas as armas, polvora, munições ;e mais petre

chos neceffarios para ferviço da ârtiiha.ria, devem recahir nas que fo
rem idoneas: O Intendente Geral ferá obrigado a informar-Ce muito 
particularmente dos procedimentos das peffoas, que nomear para o di~ 
to effeito; procurando que fej aó Officiaes-de Serralheiros, quando os 
houver; e do feu bo"m preftimo, e verdade; para que affim poff<1ó ter 

. cuidado da arrecadaçaó do que fe lhes entregar, e dar cauta do que fe 
defpender, e iobejar na tornaviagem. "' 

CAPITULO XXXV. 

~e fJ. ltztmdente Geral ierá obrigado; tanto que chegarem as ndos da.r 
.Armadas, a mandaí" tirar a artilhm·ia del/as, e trazella para ferra. 

. ' 

TAnto que as náos da·s Armadas, ou outras da Coroa, {e. ancorarem , 
no rio da Cidade de Goa, ferá obrigado Q Intendente Geral a man· 

dar vir para terra a artilharia, que nelias .vier; e a ordenar, que [e po· 
nha no lugar mais conveniente, fobre páos, para que affim fe polia en1-
barcar com mais facilidade, quando for neceífario para as me f mas. náos; 
e as carretas, e mais petrechos (eraó mandadas recolher nos Armazens 
para iifo ordenados. 

CAPIT.ULO XXXVI. 

Que o Intendente Geral vifitará os Armazms do Exercito, e verd o de 
que nece.f!itaõ para os mandar concertar. 

E Porque os Armazens das ar~ as, 7 o.fficinas de lias eftaó á ordem do 
Intendente Geral: Terá cu1dado ·de faber os concertos, que lhes 

fal taó para os mandar prover; e para que fe naó arruinem, dando para 
iffo conta na Junta de minha Fazenda, para ordenar, que fe façaó as 
neceffarias obras, e concertos dos ditos Armazens. 

. . 
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C A P I T U L O XXXVII. 
I 

Da jurifdicfaÕ que h a de ter o Intendente, e Ojjiciae.s que h a de prover. 

O Intendente ba de ter jurifdicçaó para mandar todos os Officiaes 
do Real Arfenal, e Ribei·ra das N~os, os quaes deveráõ dar in·, 

teiro cumpnmento ao que elle lhes determinar. E naõ o fazendo ailim, 
procederá contra os que forem psovídos"'por elle, com . a demonftraçaó 
que lhe parecer. S€ndo porém provídos pela Junta da Fazenda, os tu f
penderá, e dará conta na meíma Junta , para mandar proceder contra: 
elles, corno direito for. 

Mandará paifar Cartas aos Officiaes qe Carpinteiro, e Calafares 
da Ribeira, dos privilegios, que comb taes lhes tenho concedido. 

Mandará pi:dfar tod3s as ·certitlóes i que lhe pedirem dos livros, 
que efl:iverem no Real A.rfenal. · 

Proporá naJ unta da Fazenda todos os Meftres, Contramefl:res, 
Pilotos, Sota-Pilotos, e Guardiães para as náos, que houverem de ir 
de armada, ou a quall)uer po·rto; apontando tres .fujeitos de cada hum 
deftes ?fficios, para aJunta da Fazenda eleger os que forem mais be; 
nementos. 

Ha de prover os Defpenfeiros, Eftrinqueiros, Cirurgiões, Bar· 
beiros, Carpinteiros, Calafates,, e Tanoeüos de todos os navios da 
Armada , ou que forem para qualcp1er porto. 

Ha de prover o Efcrivaõ de Meirinho, e Continuos, Porteiros 
dos Armazens, Ribei-ra, e Ma.ntimentos: procurando gue feja·ó fempre 
homens de verdadé, e confiança, e de quem fe poffa fiar minha Fazenda. 

Ha de prover os Guardas das Feitorias da Ribeira das Náos, 
Guarda prégos dos navios da Armada ; e a todos efies ha de paffancer· 
tidóes, para por ellas fe apontarem, e haverem feu mantimento. 

Ha de dar juramento, e polfe a toda~ as peffoas' , que entrarem 
a fervir os offi.cios dos Armazens, affim os que forem provídos . por 
Cartas minhas, ou Mandados daJunta de minha Fazenda, como aos 
que elle prover nos offici0s de fua nQmeaçaô. 

REGIMENTO 
Para o Thefou1'eiro encat·regad(J da receita, ~e d~.fpeza do dinbdro, e 

mantimmtos do Arfmal Real da Marhzha de Goa. ' 

CAPITULO I. 

Que ao. 'Thefourâ1'0 dos nzarztimentos je lhe encarregue a de[Peza do dinheirQ~ 
. . 

A O The(oureiro dos manti~enros do Arfenal da Marinha de Goa. 
íe carregará em fua rece1ta, pelos refpeétivos Efcrivães, todo o 

dinheiro, que reéeber para pagamento dos foldos dos O.fficiaes da Ma~ 
rinha; 
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rinha; Offi.ciaes de mar; ferias da Ribeira; compra de materiaes - ' 
ra a conftrucçaó ; concertos das_ náos, e mais ~mbarcaçóes ; e ou· tas 
quaefquer defp.ezas do Real ArfenaJ. 

C A P I T U L O li. 

Qyte d,t a .fôrma do págamentfJ das ferias da Ribéird. 

PAra fe fazer pãgatfiento dos jotoaes dos Artifices, e mais pefl'oas ;' 
que cofrumaó trabalhar na Ribeira, fe lavrará huma folha para ca

da [emana, affignada pelos réfpethvos Meftres, dedarando-fe por ti· 
tulo: f!olha dos Ojficiaes, qué trabalharaif rJafemana, que teve principió 
em tantos de tal mez , é anno, e findou em tantós, na fabricá, ozt concerto dé 
tat na~·io , o qual fe comeÇou a fabricar , ou concertar na Ribeira clefla Cid~· 
de, (ou no lugar, em que fucceder.) Depois o Intendente da Man-.. 
nha paffará o defpacho óa fórma fegllinte: O Contador dos Armazens 
examine efla folha com os quadernos dos pontos , e certidões delJes, a.J]igna· 
das pelos Apontadores. Goa, &c. Achand'O-fc exaéla, lhe paffará o Con
tador verba de conferi.da, e affignará, remettendo-a ao Intendente pa
ra fe lançar por baixo da conta : Deve ft da filha acima tanta quantia, 
que, co11forme a conta do Contador dos Arma.zens , imp01'taõ os jorn;ies 
11ella contetldos. E ha de fer affignada pelo É feri vaó, que lançar o def .. 
pacho, e pelo Intendente, rubricandó tarnbem dte em rodas as laudas 
da dita folha, a qualremetterá á Junta de minha Fazenda; que por h u
rna parte ordenará diftiné.hmeote em Portaria ' ao Thefó~reiro Geral, 
que entregue ~o Thefoureiro dos Armazms Fu!A-110 a .qud12tia de tanto para 
tat pagamento. E pela outra parte dará defpacho na .dita folha: Vifla, 
e approva(la; e o Thefoureiro dos Armazens Fulano pague a importancia de 
ttuzto deflafolha, ao quatjê leve em defpeza, o que moflrar [atisfeito delta~ 
Achando.fe expedida a folha para o Th.efoureiro dos Armazens , man
dar~ efre carrega,r em fua receita a irnportancia della; extrahindo-fe 
conhe~irne?to em fôrma, para por eÍle lhe entreg:u o T~eíóureiro. Gs· 
ralo dmhetro para a dita folha . . A qual fendo paga, paffar_á o Efcnvao, 
que affim o prefencear, certidaó nella, em que dê fé fora6 todos _pagos 
em maó propria. E efta certidaó ferá affinada com os Meftres refpeéti-:
vos, e mais peífoas, que em ra'!-aÕ de feus empregos affiftirem ao tal 
pagamento; p_ondo primeiro o Efcrivàõ verba de pagamento nos livros 
,dos pontos, de que paffará certidaó nas coftas da folha, a qual ferá a·f
fignada por elle, e pelo Contador. E quando a dita folha fe ·lançar em 
defpeza no livro do Thefoureiro, em titulo das ferias, fe dirá: De[
pmdeo o Thefoureiro Fttla1l0 tantos xtrafins 1ZO pagamento da folha dos jor· 
naes daftma1za, que decorreo de tantos a tantos de tal mez, e aTJno na fa· 
brica' ou concerto, queftfez em tal emb~rcaçaif, que começ_ou. a fabricar· 
fe ' ou concertar-fe em tantos de tal mez na Ribeira Jefla Ctdade (ou em 
outro qu::~lquer lugar,) como confia dãfolha a.ffignada pelo Int~tsdente da 
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]V -;rinha, 'Vifla, e approvada pela Junta da Real Faze,nda, certidaõ do 
.1:!-fl .. ;vaõ, e mais peffoas , que a.f!ifliraõ ao pagame1zto, e da verba del/c 
nos tivros , ou quadernos dos pontos. 

CAPITULO IH. · 

Para o pagamento dos fôldos dos Oj}iciaes da Marinha . . 

T Odo o Corpo dà Marinha, como faó Ca.pitães de Mar e Guerra; 
Capitães Tenetes, &c. teraó os feus affentamentos em livros dos 

Armazens, dos ~uaes fe extrahirá em cada hum quartel de tres mezes 
huma folha dos feus foldos, a qual por defpacho do Intendente ferá 
conferida, e examinada pelo Contador dos Armaú:ns, que declàre por 
verba de conferencia, que_ importa' tal quantia ·de dinheiro. Depois 
lrá ao Intendente da Marinha , para fe lançar por baixo da conta: DeA 
veft da folha acima tanta quantia, que , conforme a eo1zta do Contadàr dos 
Armazens, importaõ osjõldos detaes Officiaes em tal quartel. E ha de fer 
affignada pelo Efcrivaõ, que lançar o defpacho, e pelo Intendente; ru· 
bricando tambem efte em todas as laudas da dita folha; a qual remet~ 
-terá áJ unta da minha Fa~enda, para fe darem os defpachos efpecífic?· 
dos no Capitulo II. defte Regimento. Sendo efta folha entregue ao 
Thefoureiro dos Armazens, mandará efte carregar em fua receita a 
importancia deHa; praticando-fe em tudo o -que for applicayel á mef
rna folha, o que tel).ho determinado no pagamento das folhas dos jor
naes da Ribeira, pelo rn~ncionado Capitulo. 

CAPITULO IV.; 

Para o pagamento das Jj;ldadas Ja gmte de mar. 

SEmelhantemente fé praticará e in tudo, e por· tudo, no afrentarnenk 
to, e pagamento -dos Officia_es ~e Mar-, o me f mo que tenho deter" 

minado pelo Capitulo .proximo precedente: Levando-fe h uma folha 
em cada quartel para os Pilotos, e outra para os outros Officiaes, que 
faõ Meftres, Contrarrieftres, Guardiões, &c. Proceffanclo-fe efras fo .. 
lhas na referida fórma: E obfervando-fe a refpeito de lias tudo o mais 
que tenho ordenacJo no feu pagamento. 

CAP'ITULO V. 

Q!te dá afórma do pagamento da geme, qué Ú11barca em guar1tiçaõ 
das 1záos. 

A Os Officiaes, .que naó vencem foldo effeáivo , e f e lhes cofluma 
fazer algum pagamento adiantado nas occafiões. , que ·embarca Õ 

~m guarniçaõ das· embarcações da Coroa, por conta do que haõ d e ven" 
- cer 
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cer nas viagens, fe la·naráõ diftinélas folh~s, nas quaes fe deve obf • · 
var o methodo, que tenb:o- ordenado p.eloS Capitulas antecedenr ..:s, 
em quanto á qualificaçaõ, e pagamentos dellas. E ao tempo q_ue fe lhes_ 
fizer o me_ f mo .pagap1enro , :'lançará o Efcrivaó verba-Bos livros dos A f· 
fentamentos em as refpeétivas ·actd~.ções..,- em que declare o tempo, e 
<]Uantia, que fe adiantarem aos ditos O.fficiaes, de que pairará certi
<1!16 nas coftas das .. rnefrnas folha-s, as quaesf-eraõ ~ffignada&~r elle , e 
pel_o Contador dos Arrnazens. Bem entendrdo, que os mencionados 
Offi_ciaes haó de preftar fi~nC!f~ ~o,dito foldo adiántado ,.-para o re.ftitui~ 
rem:. á minha Fazenda' no cafo' que o na6 cheguem a veBoêr. 

C A P I T U L O VI. 

Dat _defpezas miudas dos Armazens. 
1.· • 

p ·Ara fe lançarem os gaftos miudos., .. que diatiament€ fe fizerem pelos 
Arrn.aoz;ens, tenho determinado pelo G:lpi-t .. XXVIII. do Regimcm

to do Intendente, que haja_ hum livro por elle rubricad0. Para paga· 
mento d~ftas defpezas ordenarà- aJunta de minha Fazenda , que nos 
prirp~irqs dias de cada hurn _mez;entregue o T'úefoureiro Geral do Ef
tadQ ao dos Armazeos refpeéhvo a.s .quantias , que elle julgar fufficxen: 
tes :· Cqbrando o dito Tbefoureiro Geral c;:o.nhecirnento em fórma pa .. 
ra a · fua conta. No fabbado de cada f emana- f e conferiráõ os affentos
das defpezas de cada [emana, que f e acharem no referido livro, com 
os defpachos do Intendente, que p·or el1es devem [er ordenadas. Para. 
o que aprefentará tudo o Thefoureíro na Meza. do Defpacho. E eftan
do ailigna~os os _ditos affentos pda~ partes; que receberem o_ dinheiro, 
e Efcrivaó, que os fez, ou fej aõ de pouca ,ou de muita quantia, _e con.
forrnes em tudo, fará o Conta-dor dos Armazens €ncenamento do que 
importarem os gaftos daguella [emana; e [e ~ilignará o Intendente com 
o Contador ao pé do encerramento. Formaodo·fe no fim de cada mez 
dos ditos defpachos h uma folha a elle junta, em que declare efpecin· 
camente o refpeétivo Efcrivaõ a quantia, qu~ cada huma das partes 
recebeo , q_qe . tudo importa em tanto, com hum encerramento affi .. 
gnadq-por elle, e pelo dito Intendente, cuja folha fe rernetterá áJ un• 
ta de minha Fazenda p-ara fe dar o defpacho: Vijla, e approvada; e ft 
leve . em de[peza ao Thefoureiro dos ..Armàzetzs Fulano tanto dafua impor
tanci.a: Sen~o afpadas ,, e averbadas as referidas addlçóes no meneio·_ 
nado livro de corno fe lav:rou a d-ita folha , e fe mandou levar em de f• 
peza ao ~hefoureiro. Nas ~ofras della fe paffará certidaó da verba. E 
~ Efcrivaó, a que tocar, a lançará em defpeza ao Thefoureiro em feu 
hvro, e titulo, na fórma que nos Capitqlos antecedentes fe declara. ' 

., .. 
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CAPITULO VII. 

· Dafót"ma das contas tla dejpeza dqs Commiffarios, e mais pejjôat, 
que receberem dinheiro. 

H Averd 0utro livro, em que fe lancem a.s contas de dinheiro, que· 
fe entregar a varias peffoas. Nelle fe affentará em títulos fepara· 

dos com cada h uma dellas a quem fe entregar por conta de obras, que 
hajaó de fazer, fre.tes, carretos, empreitadas, e Patraõ mór para cou .. 
fas nHpeaivas ao feu officio, e outros. E ~ffim como forem recebendo, 
fe lhes carregaráõ em receita na pagina efquerda dos competentes ti .. 
tulos a~ quantias, de que .federem por entregues, de que affignaráõ na 
mefma receita. Qyando acabarem a obra, ou derem cumprimento ªo 
que f e lhes encarregou., mandará o Intendente da Marinha vir á fua 
prefença o livro, e Contador, 4ue ajuftarem a conta; lançando-fe na. 
p,agína direita do dito livro toda a defpeza, que legitimamente fe achat 
legal, a qual affignaráõ o dito Intendente,, Çontador, Efcrivaõ, e Par .. 
te, que. der a.dita conta. Dos documentos, que formarem a dita def.:. 
peza , fe lavrará hum folha, affignada pelas ditas peffoas, que ferá re• 
mettida á} unta de minha Fazenda Real; praticando-fe o mefmo que 
.fica difpofto r10 Capitulo li. defte R\!gimento, .em tudo que for appli .. 
~avel ás folhas defta defpeza. 

C A P I TU L O VIII. 

Que pet"tence aos .Affentos , e Contratos do.r materiaes. 

POrqÚe ha pefroas, que fe obrigaó a .metter nos Armazens algun~ 
generos, e rnateriaes por affento, ou contrato: Seráõ eftes feitoS 

penmte o Intendente da Marinha, com aquellas peffoas que mais cotn" 
modamente fe obrigarem a fornecer as mefmas coufas, fendo fempre 
de boas qualid~des: E ordeno, que haja hum livro, em o. qual fe re• 
giftará o tal affento, ou contrato, com todas as obrigações delle. Lo .. 
go que fe· entregarem alguns dos ditos generos, ou rnateriaes, fe for .. 
mará bilhete, em que fe d~clarem as qualj.dades delles. O que tudCJ 
irá ao Intendente, para ordenar fe carregue em receita ao Thefoureiro 
dos Arrnazens. Depois de affim feito, fe extrahirá conhecimento em 
f6rma a Ewor ·das partes, que entregarem o-s ditos effeitos, para com 
eftes-documen~ós requererem feus pagamen.ro-s. A'$ ditas partes os Ie .. 
vadõ ao Intendente, que dará defpacho.nelles: O Contador dos .Arma· 
zens faça conta do que importa,õ os generos conteudos nefle conh~cimentO• 
Coa, &c. E fçita a dita conta, e affignada pelo Contador, que fempre 
ferá á vifta .das condições dq re!peéJ:ivo contrato, fe dirá abaixo della : 
Saõ nece.Dàrios,tanto.r xerafins paraft f a:4.er pagam..rmt.p a Pulam; ,_J!.ela ifll .. 

pot'• 
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portancta dt 'tat ma:n~tmento ' -e tae:r generos ' que fe the cómp,.·itr.aõ e·m v;:. .. 
tztde do {eí~ :alfent'o ., ra ttteJ preços, e·e.flaii·tar1,.egadós ao The[oureiro re{pt
élivõ Butano ' à folhas tatzt-as de uzi tilvro ' 'C'Omo fe v~ do /e-u C01zhecimento 
em fór-ma , e éàntá dó Cont'ádor defles .Armazetu , que importa a qu_antia 
11ella conteúda. Go-â ,rtfc. A.ffignará o Efcrivaó dos Armazens efte def .. 
pacho cóm o Intendente~ e affim irá o dito p-apel _á] unta dé minha Fa:
zenda, para dar os refetídos defpa-chos, atUm ao Thefoureiro Geral do 
Eftado, para a entrega do dinheiro, corno para lhe pôr o defpacho; 
17ifla , e approvada ; e o Thefourel:ro dos Arinazens Pulam; faça pagamento 
-da importancia dos ditos mantimentos , -ao qual fe -leve eflr d'efpeza, pondó • 
fe primeiro 'Verba d:e pagtt:ment'à. Achando-..fe a conta expedida ao refpe· 
aivo Thefoúrei ro, mandará efte carregar em fua receita a i mportancía 
della : E:xtrahindo-fe conhecimento em fórrna, para por eile lhe en· 
tregar o Thefoureiro Ge~al o dinheiro pãra efta defpeza: E o Efc.rivaÓ; 
a que tocar, porá verba na receita do tefpectivo Thefoureiro á niargem 
dos ditos mantimentos em como houve o dito pagamento; e paffará 
çerridaõ de lia ao pé do defpacho daJ unta, affignando tudo com o Con• 
t:;tdor dos Armazens. O que fatisfeito, fe lavl'atá conhecimento de re
cibo pelo Efcrivaõ ao pé de rndo, em que _diga: Recebeo Fulano tantos 

~ xerafins, conteúdos no defpacho acima. Affignar:i com a parte. E efte pa· 
pel ailim corrente, depois de pago, ficará ao Thefoureiro para fua con
ta. E quando o Efcrivaõ lho lança-r no livro de fua defpeza ~ ferá oa fór
ma feguinte: Ltmço em de{peza afJ Thejourei-r-o J:os .Armaz;en:s Fulano tal 
quatztia , que pagou a Fttlano por importancia dé taes geneJ•tJs ~ que fe lhe 
compraraõ por taes preços, e [e lh-e éarregaraõ ernfua receira em.tallivrfJ 
·a folhtls tantas, em tantos de tlll mez, e anno, como Je 'vt do feu conheci .. 
'111'8tltto em fórma, defpachos , e co1lhecimen_to de recibo, que tudtJ vai â linhá. 
Para que com ·efta clareza, quando a cônta do Thefo_ureito entrar na 
Contadoria da Junta da minha Real Fazenda; fe po.tfaõ conferir com 
facilidade os ditos generos com os refpeil:ivos livros, em que fe achaó . / 

.em rece1ta. · 

CAPITULO lX. 

Dafdrma do pagaméntó da folha doJ iJrdetiados do 1tzte.ndênte da Ma .. 
rinha, e Officiaes do ArfenaJ: 

H ~verá hum Ii·v.to para a folha dos ordenados d'? Intendente da M:a ... · 
nnha, e O.ffictaes dos Armazens do Arfenal: Fazendo-fe os feus 

affentos nos li'9'ros, que devem exiftir na Junta da minha Real Fazen
da. Nella, pelos Officiaes della, fe deve lavrar annualmente a dita fo. 
l~a; que, depois de corrente com os defpachos na referida fórma, fe., 
ra rrasladada, pondo .. fe cada add-içaõ'bn hum a folha do livro do paga
mento, ao pé da qual fará o Efcrivaó dgs Armazens conh~cimento de 
reei bo do que cada OJJicial re~eb~r aos- quarteis , na fórma fegui·n te : 
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Recebeo Fulano do The[oureiro Fulano tantos xe1·aji11s , de t~&l quarte.J de Jetl 

•. 

rdenado·, que tem com tal ojficio. Goa _, &c. 
I 

CAPITULO X. 

Que o The[oureirtJ .naõ poderá c.omprar materiqes, f!?-1 outra alguma 
. coufa que pe~te1'Jfa aos Armzae-rJs..· 

. 
E Porque fe feguern grandes inconvenientes ao meu Real ferviço, 

· .de que os Thefoureiros .. dos Armazens. façaõ por fua intervença6 
compras para elles : Ordeno, -que os Thefoureiros .do Arfenal de Goa 
nem comprem per fi, nem por iorerpofta peffoa genero algum p.ar:a oS: 

Armazens delle; nem inculquem pe1foas, <}Ue os tenhaõ, fob pena de 
fe lhes naõ levar em conta a defpe-za ., que nas taes eompras fizerem, 
porque eftas quero que as faça o lqtendente da Marinha. No feu im· 
pedimento as fará a p€1foa, que para efte e:ffeito nomear aJunta de mi· 
nha Fazenda do Eftado. . 

' C A P I 'f U L .O XI. 
., 

fd!te os E[r;rivães. dos A rmaze1ts naõ poffaó lanfar enz li'Vro dejpeza aJ
. guma . ao T._hefour,eiro ,jem cje.fpacho da Juma dt? F(l,ze~da, ou 

do I.ntendente da Malf'inha. 

T Endo conf!d~Jaçaó - ~o muit?_que coQvêm á boa arrecadaçaó de nii· 
nha Real Fazenda, que os pa_gamentos, e defpeza do Thefourei":" 

rodos Arm~zens fe façaõ t:odos J"Or papeis c-orrentes, com a ordem , e 
feparaçaõ, <}·ue fe declara. nos Capitu1os defre Regimento : Ordeno ·, 
que o~ Efcri vães dos A~rnazens naó ~offaõ lançar em livro de defpeza 
quantia alguma·' . po~ pequena q u~.feJa ,. f em defpacho daJ,unta da, F a; 
zenda , ou do Intendente. da Mannha, naquellas coufas ·que lhes fao 
permittidas, na fórma que vai declarado, porque de outra forte lhes 
naó feráó levados em defpeza. -

' CAPITULO XII. 

Q!t~ o Thefoureiro do dinheiro dr, Arfenal naó poffafa~er pagamentQ 
· algwm-ds partes,,ftnaõ 1~os Armaze1H, perante ·o EJcri'VaÕ, 

que -com elle fer'Vir. 

P Ara obviar os illicitos contrat~s ,_ qu,e poffaõ acontecer nos .paga-
. ·mentos, tanto em damno de mtnha Faze·Ilda, como das panes: O 

Thefoureiro naó poderá fazer pagamento algum de conhecimento, 
defpacho, ou mandado do Intendente , fenaó áque1la peffoa , a <}Ue to· 
car. E os taes pagamentos ferá.ó fe·rnpre feitos nos 4-.rmazens, pera.nr_e 
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o Efcr'ivao, que tom eU e fervi r, para que dem fé de (ere tfi as mefm~s· 
peffoas. E pelos di tos pagamentos lhes naó levaráó coufa alguma. Fa..
zendo o contrario do qüe aqui di f ponho; lhes naó ferá levado · em def ... 
peza o tal pagamento, e incorreráó nas penás, que f e achaó' ~ftabele
cidas contra os Thefoureiros, e Almoxarifes, que l~varem càin-hei-r(} 
ás partes pelos pagamentos, que lhes fizerem. 

C AP ITUL O XIII. 

QJte o Thefoureiro do dinheiro do Arfonal a.fiiflird aof pagamentos dtf'! feria; 
da Ribeira ; e a fórma ; que [e ha de praticar com o di12he-iro das pef

foas , que naõ appareceraõ no dia do pagamento. . 

O Thefoureir~ dos Ar~az~ns ferá obrigado a~ftir ao pagamento d~ 
todas as fenas da R1beua. E porque muitas vezes fuccede nao 

app'!recerern alguns Offiéíaes, que levaõ feus jornaes nas folhas delles; 
nem por iffo as Iiftas do Apontador, e certidaó, que pa!far, deixará 
de ir por inteiro do que venceo, todos, e cada hum delles; mas porá 
no livro do ponto, á margem do vencimento: Naõ houve pagamonto 
por naõ apparecer. E quando o Efcrivaó, que affiftir ao pagamento d2.s 
ferias, palfar certidaõ do que ella importou, pa!fará de menos aquella 
qu.antia dos jornaes das peffoas que naó apparecera_ó: declararido nella, 
que poflo a fotha dos jornae.r , e tertidaõ do Apontador , valem tmzto ; o que fJ 

Thefour.eiro pagou foi fá mente tanto, por 1zao apparecerem Fulano, e Fula_
no, que ve-nceraiJ.tanto. Para ao depois haverem pagamento os taes Offi • 
ciaes, que poderiaó ter impedimento legitimo, deveráó recorr'er ao 
Thefou reiro , em quanto em, f eu poder exifti rem as reí'peél:i vas folhas; 
pondo-fe dabaixo da certidaq de cada huma deltas, pelo Efcrivaó , e. 
no competente livro, ou guaderno do ponto , as necdlãrias clarezas do 
pagamento , que fe fez. E fuccedendo entrar o Thefoureiro com. as 
folhas das ferias na Contadoria daJ unta de minha Fazend::t para aprom• 
ptar a fua conta: e achando-fe ainda nellas algumas quantias por fatif
fazer, pediráó as partes certidaó ao Apontador do que fe lhes fkoll 
devendo: e elle lhas paffará; e ferá depois conferida com a folha come. 
petente ; e na Contadoria íe paffará outra certidaó, qHe diga: ·A fu
lano ft devem tantos xerafins, que na folha dos jorna.es de tantos de tal mez, 
e a;mo, da fabrica, ou concerto de talftáo, lheficardõ por pagar. Com a 

-~i ta certidaó requererá a parte ao Intendente da..IVIarinha. O qual por 
1eu mandado ordenará o pagamento ao Thefoureiro dos Armazens: 
pondo-fe primeiro as vubas neceífarias, affim na folha· dos jornaes, 
c.o~o ~os livros, ou quadernos dos ·pontos ~ ficando com wdo as cer
tidoes JUntas ao mefmo mandado, que ferá regiftado nos Armazens: ~ 
formando-fe deftes pagamentos, que o Thefoureiro fizer ~m cada hum 
mez, hurna folha, qu~ fera qualificada, e affignada pelo dito Intenden
te ; e fem ellà fe naó levaráó em·defpeza os me finos pagamentos. 

. . . CA-. 
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CAPITULO XIV. , 

Qpe o Thefoureiro metterá todo o dinheiro de .feu recebimento em bUI!m cofre 
de duas chaves, que eflará na cafa dos Armazen.r. 

O Thefoureiro ferá obrigado a recolher todo p dinheiro do feu rece· 
bimento ·em hum cofre de duas chaves, tendo huma dellas o mef• 

mo Thefoureiro, e outra o Efcrivaó do feu cargo. O dito c·ofre eftará 
na cafa dos Armazens, em que affiftir o dito Thefoureiro. O qual p_aõ 
poderá nem levar algum do dito dinheiro para fua cafa, nem negoc1ar 
com elle; fob pena de privaçaõ irremiilivel da ferventia do dito e1n-: 
prego, e das mais penas, que refervo ao meu R ·eal Arbitrio. 

Quanto á receita, e. defpeza dos mantünentos., 

CAPITULO I. 

Do-s livros, que ha de te;• o Thefoureiro dos M anÚme'ntos do .Ar.fenal; ·e tl 
fór_ma com que ft haõ de fazer as receitas, e dejpezas deites. 

I H A verá hum livro,. que fil'va de receita, e defpeza do The
foureiro dos Mantimentos, no qual fe debite nas paginas 

efquerdas tudo o que receber de arroz, peixe, carne, v.inho, legumes, 
&c., pipas levantaq.as, quartos para {ecco; aduellas; arcos de ferro, 

. e todas as mais coufas concernentes aos mefrnos mantimentos; e (e 

credite nas paginas direitas do mefmo livro todos os generos, que ellc 
tiver defpendido, pela maneira feguinte. 

z No alto da pagina do livro, em que fe principiar a ~fcrever are· 
ceita, e defpeza, lançará o Efcrivaõ refpeél:iv<?, por titulo _, o nome do 
Thefoureiro, que fe achar provído; comprehendendo a efcrita a largu· 
ra de ambas as paginas; pondo-feno meio da pagina efquerda, logo de" 
pois do di co titulo, Entrada, que he a receita; e na direita Sa!Yida, que 

·'COntém a defpeza. Nas mefmas laudas efquerdas fe carregaráõ em (e· 
ceita todos os mantimentos, que o Thefoureiro receber diariamente; 
pondo-fe junto ao titulo de Entt·ada por algarifrno o anno, mez, e dia, 
em que forem feitas as entregas de cada h-um d~a ; feguindo fucce.fiÍva· 

·mente os mais dias nos meios das paginas, e affim continuará em toda a. 
mais parte do ljvro que for lançando, declarando-fe na forma feguinre: 
Por tal pezo de arroz , que recebeo o dito Thefoureiro de Fulano, em tant()S 

· fardos, a tal preço, na conformidade da ordem da Jzmta da Fazenda, ~tA 
do Intendente da Marinha, importa ta11to, com a qual quantia de dinhei .. 
ro ha de o Efcrivaõ fahir por algarifmo á margem direita do mefmo af .. 
fento; e na da efquerda lançará o pezo dos generos em tantos volumeS· 
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Affignará o Efcrivaó, e o Thefoureiro, affim a receita, como o conhe
cimento em fórma, para o dar á parte, que entregar o genero. Tanto 
o termo da receita, como o aonhecimento, devem ter identico nume
Io, o qual ha de principiar em num. I. no principio do mez de Janeiro 
de cada hum atmo até ao que findar no ultimo de Dezembro delle. Na 
fahida fe deve praticar e mefmo methodo em tudo o q.ue defpender o 
Thefoureiro, como tenho ordenado para _a receita; efpecificando-fe a 
ordem, por que fe fez a defpeza; o cufto dos generos ; e levará fóra a 
quantia por algarifmo; e os rriantimentos na referi~a fórma, em que 
ha de affignar a p-arte, que feder por entregue delles: N umerando-fe 
do mefmo modo eftas partidas, cor~forme as da receita. E advertiráó 
o Thefoureiro, e Efcrivaó, que em cada huma das paginas do livro fe 
devem lançar os termos, que nellas couberem, até ficar de todo efcrita 
a primei-ra dellas, para depois fe paffar ás fubfequentes. No pautado 
do dito livro fe deve deftinar huma eftrei~a columna, para fe apontar 
em cada huma das addiçóes a folha do livro Auxiliar, onde exifte a con
ta daquel!e genero, para a qual fe deve paifar a dita áddiça6. 

3 Para as contas de debito, e credito demonftrativas de todas as 
entradas, e (ahidas de cada hum dos generos de mantimerrfos: Orde
no, que o Thefoureiro delles tenha hum livro A:Jxiliar pautado com as 
linhas, que forem proprias para a fórma, que mais geralmente pedem 
as contas dos referidos generos: Ficando ainda ao cuidado do Efcriru
rario.ajuntar-lhe demais as linhas, que pedirem em certos titulas as 
diverfas di visões. Em parte defte livro f e haó de accommodar, em con
ta de entrada, e fahida, cada hum dos generos de mantimentos, qne 
pe_lo livro de receita, e defpeza conftar que eftaó a cargo ·do Thefou
reiro. A outra parte do mefmo livro Auxiliar deve fervi r para ferne
Ihantes contas dos l\{eftres, e mais peffoas, que recebem mantimeo tos 
para delles dar conta. Nefte livro abrirá o Efcriturario as neceffarias 
contas, formando titulo feparado de cada hum dos refpeéli vos generos: 
Efcriturando o debito na pagina efquerda; á margem o anno, mez, e 
dia; e logo em columna, demro , o pezo, ou medida do mantimento, 
que no mefmo dia for debitado ao Thefoureiro no livro da fua receita, 
e defpeza : Declarando.fe· o feu cufto, e a ·peffoa, que o vendeo, ou . 
entregou, e em linha fóra o cufto total: Obfervando-fe a mefma for
malidade no credito: Lançando-fe a defpeza que conftar em todas as 
partidas, que fe acharem no referido Ii":·ro de receita, e defpez:1, pa
~a qqe no dito livro Auxiliar poffa conftar em hum golpe de vifta o ef
tado da receita, e defpeza de cada genero, encarregado ao menciona
do Thefoureiro. Em contas feparadas no rnefmo livro fe efcrituraráó 
corq_ o dito methodo, em competentes titulas, os ma.ntimentos· que _ 
receberem os Meftres, e mais peffoas, para delles dar conta: Forman
do-fe, tanto nos extratl:os das contas do Thefonreiro, como neftas, 
h uma col_umna interior, para fe notarem os encontro~ de contas: P~n
do-fe a folha da conta, donde proceder a partida, (dto he, na fah1da 
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da conta do Thefoureiro) fe lançará a folha, em que fe acha a cont:L 
do Meftre, ou outra peffoa, que receber os mantimentos. 

4 Igualmente fe lançaráó nefte, ou em outro livro, as contas d~s 
aífentos, ou cornmi fsóes, em que fe ordenarem, ou pedirem prov1· 
mentos para os Arrnazens: Lançando-fe na pagina efquerda das mef· 
mas contas a relaçaõ, que feder, ou mandar, para o dito provimento 
fer feito; e na pagina direita a declaraçaó do mefmo provimento en· 
trado, qu at;Jdo elle 'fe receber, para que alli fe poff'a examinar logo fe 
foraó pontualmente executados os contratos, e as ordens. Depois de 
conftar pelas contas correntes dos generos a quantidade, que exifte 
delles, ·conftaráó igualmente por efre livro as quantidades, e qualida· 
des, que de cada hum dos ditos generos dEverem pedidas, para que 
tudo corra por boa ordem. 

) Para [e regular exaéhmente a efcrituraçaó das contas do The• 
fou-reiro dos manrimentos do Arfenal, pelo que pertence aos que exif• 
tirem dos tempos preteritos: Sou fervido, que fe forme hum inventa· 
rjo muito exaél:o, e efpecifico na prefença do Intendente da Marinha' 
do refpetbvo Theíoureiro, do Efcrivaõ do feu cargo, dos Meftres, do 
Patraó rnór, e dos mais Officiaes , que fe julgarem neceffarios. Os 
quaes todos affignaráé nelle, efpecificando-fe as quantidades, pelaS 
quaes f e coftumaó contar,_ e pagar, ou feja por conta , ou por pezo' 
ou por medidas, fegundo as divis·Ões, e difrinções de que faó [ufcep• 
ti v eis os generos, e juntamente com o {eu preço. E em cada volume' 
ou vafilha, deverá marcar-fe huma fenha com a letra P, com a qual fe 
denotará, yue os ditos generos faõ do tempo da Adminiftraç::jõ prete· 
ri ta, e recebidos por inventario. Bem entendido, que por eiras efpe" 
cificaçóes do inventario naó fe deve ficar ignorando coufa alguma que 
feja necelfaria pará fe formar conta difrintta de cada h uma das efpecies, 
e dos feus valorc:s pelo _cufro até as mini mas partes dellas: PraticaO" 
do-f e ifto naõ fó no princípio defta nova Adrniniftraçaó, mas todas as 
vezes, que as'conras palfarem de huns para outros Thefoureiros. 

6 Todas as receitas, e defpezas, que fe fizerem ao ThefoureirO 
do~ Mdntirneotos, feráó lançadas com toda a efpecificaçaó; de forte' 
que de qualquer coufa que feja, fe poffa conhecer fe ha falta : E ha· 
vendo-a, por quanto deve fer fatisfeit~. A cujo fi'm: Mando, {e ma~~ 
quem os volumes, e vaíilhas: Primo, com os numeras de hum por d1• 
ante, nos que entrarem dentr0 em cada hum anno: Secundo; com a oo· 
ta do rnefmo anno, feguida pela ordem das letras do Alfabeto, o qüe 
he mais expedito que os algarifmos: Tertià, com o feu pezo. 

7 E par.a os mantimentos de torna-viagem fe ha de declarar na re· 
ceit'a· a qualidade delles; o nome do Defpenfeiro, ou peffoa que entre• 
gar; a invocaçaó do navio; efpecificando-fe, quanto áspipas, as .que 
faó levantadas, e o numero dt: aduellas, e arcos de ferro, procedidaS 
de tantas pipas, que fe abateraõ. Do que fe haõ de paffar conhecimeO' 
tos em fôrma para as cont~s das pe1foas, que fizeraõ as refpeél:ivas en· 
tregas. C A· 
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C A P I TU L O li. 

Para que haja contas correntes com os Tanoeit~o.r. 

z· NO dito livro Auxiliar haverá contas cor.rentes com os Mef-
. tres Tanoeiros, para nellas fe debitarem as aduellas, e.at-

cos de ferro, qu~ receberem, para fazerem obras novas de pipas, quar· 
tos, ou barris para o Arfenal. Primeiro fe ha de fa~er efriva perante o 
Intendente dá Marinha, Thefoureiro, e feu Eférivaó, e Tanoei_ro da 
Cafa, para fe reconhecer quantas aduellas levará cada. cafco. Do que fe 
lavrará hum termo de eftiva, no·qual o-Intendente dará o feu_defpacho, 
ordenando, que o Thefoúreiro da aduella, que tiver em [eu poder, entre
gue aos Tam;eiros a que ueceffaria for para as obras d~ que forem encarre
gados : Declarando as quantidades, e qu-alidades , que !evará cada cafco. 
E com efre defpacho a.ffignaráó os Tanóeiros o livro da receita, e def ... 
peza do Thefoureiro; e receberáó a aduella, que determinar o mefmo 
deípacho, a qual fe lhes carregará na fua conta, lia conformidade do 
Capitule I. defte R€gimento. - - . · 

2 Tendo entregue a obra, e carregada ao Thefoureiro em receita, 
fi! extrahirá o conhecimento em fórma: Dec:làrando.-fe nelle quantas 
pipas, quartos, ou barris fe entregaraó; e o numero de a~uellas, que 
nos ditos cai-cos contém; com diftinç3'Ó das íuas qualidades, para fe 
Q.ar fahida das adueilas na conta do Tanoeiro, e fe reconhecer fe he, 
ou naó de v e dor de alguma maneira. 

C A P I T U L O III. / 

Que a louça de Tanoeiros.feja ,;,_arcada com a marca do Official que a 
fizer ., e tenha a medida ordenada. 

I 

E Ponque nas obras novas, que os Tanoeiros fizerem de feu officio 
para o Arfenal de Goa. , póde haver engaBo em prejuízo de minha. 

Fazenda: Ordeno, que toda a louça, que os ditos Tanoeiros fizerem, 
naó feja recebida pelo Thefoureiro dos Mantimentos, fem vir marca
da de marca do Official que a fizer; com penâ de que, achando-fe fem 
ella, f e .abaterá, queimando-fe por fua conta. âquella, que achando:;.fé . 
com falha , e .com a marca, por fe naô obrar bel}l ~ feráó obrigados os 
Tanoeiros a pagar o damno, que minha Fazend-a receber com a dita 
vafilha, -como tambem o preço della; além de- fe proceder a prizaó 
contra o Tanoeiro, que a houver feito~ Outrofim feráó os ditos Ta
noeiros obrigados a fazer toda a louça das pipas, ou quartos, e barris 
da m.edida, que he ordenada; pois que de outr:l f6rma ba en~ano, af. · 

·.fim em meu ferviço, como nas partes. O referido nefte Cflpltulo en-: 
carrego muito ao Intendente da Marinha, que o faça dar á execuçaõ' 

Tom. VI. H ii · · na 
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na f6rma que nelle he declarado. E na certidaó, ou conhecimento ern 
fórma , que fe paffar aos Tanoeiros, para haverem fcu pagamento de 
pipas, que fe lhes compraffem _, ou feitios dellas, fe declarará, que 
tem as marcas dos Officiaes, que as fizeraó. · · 

CAPITULO IV. 
- ' 

Que a louça tenha marca Re_al junto ao batOIJ.Ue. 

E Q~ando a di ta louça de pipas, quartos, e barris vier da cafa d~s 
Tanoeiros, e fe entregar ao TJ1efourei ro, o Intendente terá cUl

. dado de que haja huma marca Real' com que a fogo f e marque toda .a 
dita louça, junto ao batoque; para que achando-fe fóra do meu fervt' 
ço, fe poffa tomar por perdida; e fe naó troque por outra nas occa-
fióes, que fahirem do Arfenal Real. . . 

\ 

CAPITULO V. 

!lJ:le haJa hum livro para fe lançarem as deJPeza-s miudas de manti• 
mentos, queftfizerem por dejjJacbos do Intendente ,para del-

tas caâa ftmana fe lhe paffar mandado. -

H. Avet~á ·hum livro pa1t'a fe Iançar.em as de:fpe'zas miudas de ·manti .. 
mentos de cada dia , no qualíe lançaráó em defpeza todos os que 

o Intendente da Marinha mandar dar por feus defpachos , que naó fo
rem para apreftos das náos :' Fazendo alfento delles ' · defde a fegunda. 
feira até o fabbado, em cujo dia ferá ôbrigadó ·ir o Thefoureiro á Me~ 
za do Intendente com o dito livro por efte rubricado, e com os referi· 
dos defpachos., para mandar pelo Contador do Arfenal conferillos coOl 
as partidas do mefmo livro. Efi:ando ajuftados, e a_s partes affignadas 
nelle, fe lavrará encerramento do que importaraó, em o qual fe aili~ 
gnará o Intendente com o Contador ao-pé do encerramento : Formao~ 
do-feno fim de cada rriez, dos dito_s defpachos, e defpezas , huma fo, 
lha a ellesjunta: Oecl:aJ'ando efpecificamente nell~ o refpeé1:ivo Efcri~ 
vaó as madeiras, ou outira· qualquer coufa.; qu'e cada huma das :parteS 
recebeo: ,Affignando a-dita folha o Efcrivaó, -e o ·Intendent'e. O qual 
1]1e mandará paffar hum mandado inf~rto na meíma folha, pura.fe levai." 
em defpeza a fua imp<:>rtància. 'Seado afpadas, e averbadas 3S referi~ 
das addiçóes no menciomtdo livró.;- de como fe lavrou a dita· folha~ e 
fe mandou levar em defpeza ao Théfoureiro Fulano; e nas co.ibs della 
fe 'porá certidaó de verba. O Efcrivaó, a que tocar, lançará em de~ 
~eza ao Thefourei ro os niantim~ntos contelídos na mefma folha, oa 
fl:Srm·a: do Ca·pitulo I. âo Regimento defte Thefoureiro. O qual ., fal~ 
ta tido' a efh obrigaç<tó, lhe naÕ ferá levado em defpeza, o. que na te .. 
nfa·~a em que faltar houver defpendido. 

CA· 
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CAPITU-Lo· YI. 

Q!te as, balanças , e medidas ftjaõ a.fferid:as. 

H AveráJmmas balanças afferidas, pelas quaes f e pezaráó os manti
mentos, que o Thefoureiro receber, e defpenc}er. Por nenhumas 

outras os re.ceberá, -nem defpenderá. E da mefrna fórma o feráó tam
bem as medidas, por onde fe medrr o vinho, vinagre ,-e legumes, que 
o intendente mandar defpender; cuja balança, feus pezos, e rnedrdas 
feráó afferidas todos os annos indefeébvelrnente.. · - · - . 

C A P I TU L O VII. . ' 

Q!ee a porta , q·tte vai para os pawe.r N,os man:timentos ; tenha duas fecha
duras , de que teráõ as chaves o 'Ihejoureiro, e o Efcrivaõ. 

TEndo confideraçaõ ao rnuitG> que convêm á boa arrecadzçaó de mi-
nha Fazenda, e clareza das c.ontas do Thefóureiro, que na6 rece

ba, nem defpenda coufa alguma fem eftar prefente o Efcrivaõ de feu 
cargo, para que lho carregue em receita : ~ Ordeno; que na porta, que 
vai para os paioes dos rnantiment>os, haja ·duas fechaduras .d·€ differen.
tes guardas; e de huma terá o The{oureiro a chave, e de outra, o Efcri .. 
vaó; e fe naó fará receita, nem d'efpeza, fem ferem ~mbos prefentes. 

CAPITULO VIII. . 

Q:ee o The-[ott~eiro naõ fard defPéza alguma fem defpacho:xlp, Junta da 
Fazmda, oze do Intendente Geral da. Marinh~a.-

E Para gue fejaõ prefentes ao_ fntendent€· Geral todas as de~pezas J 
. - - que nos A~mazens dos mantrmentos ·f-e fiz·erern; o Thefoureuo nao 
poderá. fazer defpeza alguma, por pequ·ena que feja, fem defpacho da 
Junta de minha Fazenda, ou do Intendente Geral·~ da Marinha; e fa,. 
zenqo-a fem elle , lhé naõ ferá levada em conta. : ( 

- CAPITULO I~. 

I 

Dafórma, em que fe haõ lefazer as entregas dos mantimentos 
para as ndos. · · 

TAnto qu~ :s mios efl:iverem capaz:s de fe lh~s ~etterem ~antirnen
tos, ferao chamados o Defpenfeno, Efcnvao, e Tanoeiro de ca

da embarcaçaó; e o Capitaó, ou peffoa, que elle pomear. E ·vindo ao 
Armazem dos mantimentos, com afiiftencia do Patraó mór, Thefourei;. 

ro, . 
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, ro, e feu Efcrivaó, fe fará entrega aos ditos Officiaes, em virtude do 

mandado do Intendente da Marinha. E porque em alguns dos manti
mentos fe ha de fazer eftiva, como he nos barris de carne, efra fe fará 
em prefença de todos os ditos Offic:iaes, abrindo-fe os barris, que pa
recer. E pezarido-fe, [acudido o fal, como he eftylo, fe computará , 
conforme a quebra, a carne, ou peixe. da·lotaçaó do tal navio; do que 
fe fará termo, affignado por todos; e por efte termo fe paffará manda
do de defpeza ao Thefolilreiro, da quebra que houver na dita carne, 
ou peixe. As pipas de vinho, vinagre, barris de azeite, além de as ve
rem os Officiaes nomeados, o faraó tambem os Tanoeiros das ditas em
barcações, para verem fe vaó em fua conta, cheias., e hem ~condicio- , 
nadas. E para que na abertura, que lhes fizerem no mar, ao lançar da 
·vara, naó alleguem, que tinha damno, ou falta, mais que a ordinaria 
da madeira. 

CAPITULO X. 

Q.Jte o Thef9ureiro naõ poffa comprar mantimentos, nem i1zculca1• quem os 
venda: e que nenhum Mi1zi.flro da Junta da FtlZenda, ot~ Ojjiciat 

· do ArfenaJ poffa vender frutos defuas fazendas para eltes. 

-

POrque naó convêm qae• o Thefoureiro , fendo 3quelle , a quem f e 
haó de .entregar os mantimentos , os compre : Ordeno , que 

elle naõ compre mantimentos ·alguns, nem o.utra coufa concernen
te i'lOS Armazens , nem inculque quem os haja de vender. Antes 
mando·, que as taes compras fe façaó pelo Intenqente Geral da Mari
nha; e no feu impedimento por aquella peffoa, ou peffoas, que para 
elfe effeito nomear aJunta de minha Fazenda. E ordeno outrofim, que 
o Prefidente, .e Miniftros da Junta, e Officiaes dos Armazens do Arfe· 
nal, nem poífaõ vender frutos, que tenhaó de fuas fazendas , para os 
ditos Armazens; nem tambem admittir alguns de peffoas poderofas, 
ou que fe inculquem· por intervençaó' dellas; ainda que de rua quali
dade fejaó muito bons; por evitar co.m ifto a prefumpçaó; que póde 
haver contra elles, de que os vendem de mais do jufto preço. Succe
dendo que fe faça pelo contrario, e fe altere cfte Capitulo em parte, 
ou em todo, me darei por mal fervido, para mandar proceder como 
me parecer conveniente. A entrega de todos eftes mantimentog, que 
fe fizer ao Thdoureiro, ha de affiftir o P~traó mór, e Efcrivaó do The
foureiro, que haó de fazer termo da bondade, e quantidade; que en
tregarem as partes, as quaes haõ de trazer os ditos termos com conhe· 
cimento em fórma do Thefoureiro para o Intendente lhes pôr os pre· 
ços. 

CA-
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'I C A I? I TU L O XI. 

52!:1e o The.foureiro terd cuidado de ver · ()s mantimentos, e mais coufas '· 
que entrarem 12o'S Armaz~ns. _ 

I , •· t . 0 Thefoureiro terá cuidado de ver as pipas, e mais vafilhas, que 
entrarem nos Armazens, e lhe entregarem os Tanoeiros , para 

exam~nar fe faó capazé~ de fe recolher .nellas vinho; vinagre' e mais 
mantimentos, que nellas f e metterem -;· e exàminará ·rambem com pef
foas qne o entendaó, os mantimentos, que fe comprarem, fe faó bons; 
€ naõ fendo os que convêm , os naó receberá. 

CAPITULO XII • 

. Q:te o'Thefoureiro verá todp.t os dias de manhã, e de tarde os paioes 
dos mantimentos. 

E Para que, fem ju:A:a c a ufa, (e naó peçaó defpeza~ de vinho, vi na .. -
. gre, e outro liquido, que fe extravafar, ou dç llJa.ntimentos, que 

fe corromperem, 'c;m q.ue à minha Fazenda recebeFia grande damno: 
·O ~heíoureiro ferá obrigado, logo que entrar nos Armazens, a ir aos 
paiqes dps ma,.ntirnentos ver as .pi pa's de vinho, vinagre, &c. o -eihdo 
em que eftaõ; fe fe vai ·alguma dellas; e achando que affim fuccede, 
chamará o Tanoeiro da Cafa, que lançará a vara antes de fe trasfegar, 
~o~ o Efcrivaõ, para que-das faltas, com·certidaõ do dito Efcrivaó ,.e 
JUramento · do Tanoeiro:, lhe. dê o Intendente defpeza. Tarnbem vei-á 
fe o dito vinho fe faz vinagre, ou f e os mantimentos tem algurna cor. 
rupçaõ. E tendo-a , da.Í·á conta ao Intendente , pata que elle a dê tam .. 
h~m naJ mua de minha Fazenda; e <t:om ordem ddla fe vendaó, antes 
<)Uc 4e todo fe per~aé!i'. A mefma diligencia.fará á tarde,_ antes que fe.: 
che o Arrnazem. E faltando· a efta obrig.açaó, f e lhe naó levará ~rn def
peza o vinho , vinagre, ou outro qualqHer liquido, que differ fe pera 
deo ·' ou mantimentos; que allegar fe corrornperaó. · 

I 

I 

CAPITULO . XIII. 

Q..ue o Thefoureiro ferd ob·rigado a dar conta ao 'Intendente Geral doJ 
marJtimentos , que h ir nos Armazens •. 

' E .Para que ~aô haja falta c;le~ man.timentos nos Armazens, e fe cepl~a 
prem· a tempo que fe poffaófazer. com tnais commq~idade de mt. 

nha Fazenda: O Thefour,eiro terá obri~ado todos os fabbados, em 
CJU.e for á Meza do Intendente Geral., a conferir os defpachos com o 
livro dos gaftos miudos de cada {emana; a dar conta ao dito Intendente 

dos 
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dos mantimentos, que ha nelles, e dos que faó neceJfatios, p~ra elle 
ó faz~ r prefente naJ unta de minha Fazenda, e fe poderem comprar a 
tempo, e com menos defpeza . 

. CAPITULO XIV. 

Da diligencia, que o Thefoureiro h a de mandar fazer com os mami-
. mentos á e tortJa.viagem. 

N A entrega dos ~a~timento~ de fobejos ~e t~rna-vi,agem das ná~s 
da Armada affiíbra o Patrao mór, o Efcnvao danao, Thefouret· 

ro, e feu Efcrivaó: Examinando o eftado em que vem: Fazendo ter
mo delle atlignado por rodos: Declarando o efrado, em que fe acha· 
rem, fe faó capazes de fervi rem para outra occafiaó~ O Thefoureiro 
mandará falgar a carne, e o pefcado, ou trasfegar os vinhos, fendo 
neceffario. E entendendo todos que os t~es mantimentos naõ efraó ca· 
pazes de fe guardarem, dará conta ao Intendente com o dito termo, 
para que com ordem daJunta de minh_a Fa7-enda os mande vender a 
quem por elles mais .der, e carregar o. dinheiro ao Thefoureiro Geral 
da mefmaJ unta. · 

CAPITULO XV. 

Que os mantimentos de torna•viagem [e entreguem logo ao Thefoureiro' 
e carreguem 1~0 livro de .fua receita , fendo prefmte o Patraô 

mór, e mais Officiaes. 

P. Orque conv~m que os Defpenfciros façaõ logo fuas entregas dos 
mant·ímentos de torna-viagem , e mais coufas que levaraó, como 

eftá difpofto no Regimento do Patra6 mór; affim como vierem fazen .. 
do a dita entrega com as Guias do Guarda, que eftiver a bordo do na• 
vi o, de que fc d.efcarregar, ·affiftirá a ella o dito Patraó mór, e Efcri
vaó do pavio. E nas pipas de vinho, vinagre, barris de azeite , antes 
de entrarem da fegunda porta do Armazem para dentro, lançará o Ta· 
noeiro da Caía a vara, e tomará o Efcrivaõ do dito navio em lembran· 
ça em hum quaderno, que para iffo terá, o quefe achar terem as ditas 
vafilhas; e allim mais tudo o que vier, como aduellas , corri diftinça6 
de pipa, qlJarto, barril, e tina, que fe corHaráó. E antes de fe mette• 
rem da fegu.nda porta para dentro, ·e as tin(ls em fer, fe naõ abateráó, 
e [e concertaráõ para outras viagens, pelo prejuizo que fe fegue de fe 
ferrarem as pipas para tioas, quando fe póde efcufar, havendo as di· 
tas tinas. E tudo o referido fe carregará em receita ao dito Thefourei .. 
ro, e pairará conhe~imento em fórma para a conta do Defpenfeiro. 

CA-
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' CAPITULO XYI. 

Dafdrma, que.fe 'ha de ob.ferva1~ no ar-bitrame~to dos preços ·dos jor~ 
·naes dos h~metzS,, que trabalharem nos Armazens. 

pOrque para o ferviço dos Armazens dos mantimentos faó neceffa.: 
· rios alguns homens de mais daquelles , que diariamente affiH:em 

nelle, e tem ordenado certo de minha Fazenda ; comCi> he para carre-· 
tos de mantimentos, e muqança delles: O Thefoureiro com o Efc·~i
yaó do feu cargo arbitraráô os preços dos jornaés' procurando que fe
JaÕ com a maior_ commodidade, que for poffivel. E o dito Efcrivaó 
apontará os d(as, que cada hu·m fizer, p~ra ao fabbadolevar a folha da 
feri·a ao Intenden~e d~ .IVIar.inha, pa~a fe lhe mandar pagar, como eftá 
ordenado no Capitulo V. defte Regnnento. . 

C A p· I TU L O XVII. 

Q!te o Thefoureiro terá as pipas ' qum~tos' e mais cott[as novas CQm ft.;,_ 
paraçaõ das velhas: e do comofe ha de haver na que tiver· cott· 

certo , ou o nalf ttver. 

'ATtendendo a que a defpeza, que fe faz rtos Armazeris de pipas; 
, quartos, barris, e outras cou!as neceffarias para aprefto das náos, 
he grar.1de, e convêm fe trate do aproveitamento dellas: Terá o The
foureiro cuidado de ter aparr·adas as novas das velhas, para que em 
quanto ellas poderem fervi r, fe naõ ufe das novas. E a louça velha, 
(]Ue tiver concerto, fe ha de entregar .aos Tanoeiros, com termo feito 
~o Efcrivaó do Thefoureiro, da loti'ça qu~ recebem, que a!Iignaráõ no 
ltvro', que para eife effeito mando fe eftabeleça na Thefouraria. ~an ... 
do _entregarem a obra concertada, a receberá o dito Thefourdro pe
rante o feu Efcrivaõ, e Tanoeiros, qu~ contaráó os arcos, e peças 'no• 
vas, que lhes lançarem, de que f;;~rá aifento no dito livro, onde fe achar 

. o referido termo, que igualmente affignaráó todos, pondo-.fe verbas 
das ditas · ent'regas á margem do dito termo. Deftes aífentos paffará o 
Efcrivaó certidaó , por elle affignada, do que os Tanoeiros receberem , 
e entregarem, com difti.oçaó de pipas, quartos, barris, arco~, e peças 
novas, que lhes lançaraó. E na dita cerridaó .declarar~õ, que a.ffiftiraó 
á entrega, e recebimento, na qual certida6 o Intendente da Marinha 
por~ os pre~os dos feitios da dita obra. E neftes conc~rtos, que os .Ta
noeiros fizerem, poráõ ein cada vafilha no fundo, ou9duella nova, que 
metterem, a úia marca, affim como fica difpofto nas obras novas.' que 
fe entregarem. E quando de todo ei1,iverem incapazes de fervtrem , 
dará o dito Thefoureiro conta ao Intendente, par:1 lhe mandar, dar va
rejo em fua prefenla, 1e,vender' aquellas, que e.ftiv'erem para iffo; e a 

' Tom. VI. . · I · aduel-
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aduella, que na6 fervir, fe queimará, e. o Intendente pa1fará man
dado de defpeza della para a conta do Thcfoureiro. 

C A P I TU L O XVIII. 

Da fórma , em que o Tbcfoureiro ba de mandar fazer as defpe-nfas 
· para as náo.r. 

TEndo informaçaó de que o eftylo, que até agora fe _ufou no provi.; 
m\:nto das defpenfas, he em grande· damno de mmha Fazenda; 

por quanto todos os annos, que os navios faõ expedidos a viagens, fe 
lhes daó novas defpenfas, fein fe aproveitarem das que levaraó nas an
tecedentes; o que procede de naó ferem feitas na fórma que convêm; 
com que naó fórnente fe fica perdendo a d~fpeza, que f~ fez, ~as ain
da os navios, fem terem com que fe fervlf a poucos d1as de VIagem: 
Para evitar hum, e outro damno: Ordeno ao Thefoureiro, qpe os bar
ris, celhas, e baldes , que houverem de i r em cada navio, . os mande 
fazer de madeira forte, com quatro arcos de ferro cada hum , e as ba
lanças de cobre, e que os pezos fejaó afferidos annualrnente. E que 
todas .Qftas coufas f e carreguem em receita ao Defpenfeiro, para na tor
na-viagem dar conta dellas, e poderem fervi r em outros navios. 

CAPITULO XIX. 

QJ.te o Thefoureiro , e .feu Eftrivaõ naõ trardõ no ferviço do Arftnat ef
cra'VOif, ou criados [eus, nem occupardõ emftufer'VifO os bo .. 

mens, que neJle trabalharem. 

T Endo prohibido a meus Officiaes, que naõ traga6 em feu ferviço 
efcravos, ou criados feus, a quem fe haja de pagar jornal de mi

nha Fazenda: Ordeno ao Thefoureiro dos mantimentos, e feu Efcri
vaó, que naó tragaõ no ferviço do Arfenal efcravos , ou criados feus ; 
nem occupem em feu ferviço os homens, que nelle affiftem com orde
nado meu; nem aos que fe tomarem de jornal; antes procurem que 
elles trabalhem com o cuidado que devem; e aos que o naó fizerem 11 
defpediráó, e tomaráó .outros em feu lugar. i 

CAPITULO XX. 

Q!t~ o 'Ihefoureiro naõ poderie1~prejlar ooufa alguma dos .Armazens. 

A Ttendendo ao grande darnno, que fe fegue á minha Fazenda dqs 
~rnprefl:jmos, que fe fazem de pipas, e outras c()ufas, que faó ne

ceffarias nos f).rmazens; :;dlim por fe na6 reftituirem a maior parte del
las, · como. por virem em eftado, quando fe reftituem, que naõ fervem 

para , 
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P.ara nada: Naó poderá o Thefoureiro empteftar pipas, quartos, har
r~s, nem outra alguma coufa, que lhe efteja carregada em receita, nem 
amda por mandado do Intendente, porque naõ poderá difpenfar nei~a 
P~rte; ao qual hei por muito recommendado a obfervancia defte Ca~ 
pnulo , debaixo da pena de perdimento de feus cargos. . 

CAPITULO XXI. 

Que o Thefoureiro, tanto que as ndos.fahirem para fóra da Barra, Jro.: 
curará je carregue em receita por lembrança ao E:>..1ecutor do Arfo

na/ O· que houver entregue ás refpeéiivas peffoas das mefmas 
ndos, encarregadas dflfua dejpeza. 

TA~to que as náos fahirem para fóra da Barra, requererá o Thefou
reiro ao Eícri vaó do Executor do.Arfenallhe carregue em receita 

por lemb~ança os mantimentos ,' e defpenfas, que houver entregues aos 
. Deí~enfe~ros, e as Boticas, que tiver dado aos Cirurgiões. E da dita 
receita por lembrança cobrará cotihecimento em fórma para fua conta, 
com o qual, e com o mandado de deípeza do Intendente lhe ferá leva

. do em defpeza em fua conta o que houver entregue. 

CAPITULO XXII. 

Da ji(mça , que ha de dar o The[oureira~ 
-.A ~tes que o Thefoureiro do dinheiro, e mantimentos entre a fer .. 

. Vlf, ferá obrigado a dar fiança do eftylo á fatisfaçaó daJulita de 
mmha Fazenda, fem a qual fe lhe naó dará poíle. 

REGIMENTO 
Para o Thefour~iro do Arftnal de Goa, encarregado das -madeiras, e ma~ 

tedaes da Ribeira das Náos, e armammtos, e petrechos de guerra. 

~anto ás madeiras, ancora·s, e mais coufas pertencentes 
á Ribeira das Náos. 

,, 

CAPITULO I. 

Dos livros, qzté ha de ttr o The[ou·reiro: e afórma c011J qu~ ft haÔ de 
fazer as receitas, e dejpezas detle.r. 

~ I . -H· A verá hum livro, que ~rva· de rec~ita, e defpeza do Thefou.; · 
reiro, no qual fe debite nas pagmas efquerdas tudo o que_ 

receb-er de madeiras, velame, ancoras, efropa, c;airo, e mais coufas 
Tom. VJ. . I i.i per-
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pertencentes a e.fia repar.1çaô; e fe credite nas paginas direitas do 
mefmo livro tudo o que elle de f pender, pela maneira feguinte . 

• :z. No alto da pagina do livro , em que !e principiar a efcrever are· 
ceita, e defpeza, lançará o Efcrivaô refpeél:ivo por titulo o nome do 
Thefoureiro, que 'fe ·achar provído ; que comprehenda a efcrita a lar ... 
gura de arnbas as paginas 1 pondo-fe no meio da pagina efquerda lo· 
go depois d,o dito titulo, Entrada, que he a receita; e na direita Sa· 
hida, que contém a defpeza. Nas mefmas laudas efquerdas fe carrega
ráó em receita todas as madeiras, e mais coufas que o Thefoureiro re· 
ceber diariamente: Pondo-fe junto ao titulo da Entrada por algariímo 
o anno, mez, e dia, em que forem fei~as as entregas de cada hum dia: 
E feguindo-fe fucceffivamente os mais dias nos meios das paginas; e 
afiim continuará em roda a mais parte do livro, que for lançado, de
clarando-fe na fórma feguinte: Por ta1ztas durzias de taboado, ou pdos, 
que recebeo o dito Thefoztreiro de Fulano, com tal medida, e declarando-fe. 
os pés cubicos, (a que for deffa natureza) a tal preço, na co1zjormidade 
da ordem da Junta da Fazemla , ou do Intertdente da Marinha, importaó 
t anto. Com a reípeél:iva quantia de dinheiro ha de o Efcrivaõ fahir por 
algarifmo á margem direita do mefmo aifento. E na da efquerda lança
.rá rambem por algarifmp o numero de taboas, ou páos, e fua medida, 
ou ourra qualquer coufa: Affignando o Eícrivaõ, e o Thefoureiro af
fim a receita, como o conhecime11to em 'fórma, para o dar á parte, que 
entregou o genero. Tanto o termo da receita, como o conhecimeuto, 
devem ter identico numero, o qual ha de principiar em num. I., no 
principio do rnez deJaneiro de cada hum anno, até o que findar no ul
timo de Dezembro delle. 

3 Na fahidá f e deve praticar o mefmo methodo ,. em tudo que def
pender o Thefoureiro, como tenho ordenado para a dita receita, ef
pecificando-fe a ordem, por que fe faz a defpeza; o cufto da madeira; 
ou outra qualquer coufa. Levará fóra a quantia do feu ·importe por al
garifmo, e as madeiras na referida fbrrna, em que ha de affignar a par
te, que feder por entregue dellas. N umerando-fe à o mefmo eftas par
tidas conforme as da receita. E advertiráô o Thefoureiro, e Efcrivaó, 
que em cada huma das paginas do livro fe devem lançar os termos de 
receita, e defpeza, que nelia couberem, até ficarem de todo efcriras 
as primeiras dellas, paffando-fe ás fubfequentes. No pautado do dito 
livro fe deve deftinar hurna eftr~ita columa, para fe apontar em cada 
hu_ma das addiçóes a folha do livro Auxiliar, onde exifre a conta da·· 
quella qualidade de madeira, ou outra coufa pertencente á receita do 
mencionado livro, para a qual conta deve paífar a dità add~ça6. 

4 P.ara as contas de debito, e credito demonftrativas de todas as 
entradas, e fahidas de cada huma das qualidades de madeiras, e ou
tras coufas: .Ordeno, que o Thefoureiro dcllas tenha hum livro Au
xiliar, pautado com as linhas, que forem proprias para· a fórma, que 
mais geralmente pedem as contas dos referidos generos: Ficando aj n-

da 
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da ao cuidado do Efcriturario ajuntar-lhe de mais as linhas, que pedi
rem em certos títulos as diverfas divisões. 

'i Em parte defte livro fe haõ de accomm<?dar ·em conta de entra
da, e fahida cada huma das qualidades das madeiras, e mais coufas que 
pelo livro de receita, e defpeza confrar que eftaõ a cargo do Thefou
reiro. A outra parte do.mefmo livro Auxiliar deve {e r para femelhan
tes comas dos Meftres, e mais peffoas, que recebem madeiras, e mais 
·coufas, para dellas dar conta. 

6 Nefte livro abrirá o Efcriturario as neceffarias contas ao The
foureiro. Formando-lhe por tit;lo o da refpeéhva madeira, velame, 
&c. Efcriturando .a eatràda na pagina efquerda, á ~argem .o anno ~ 
mez, e dia; e logo em columna dentro affim o numero de ta boas, ou 

. páos' e fua medida por pés cu bicos' (os que forem deffa natureza r 
que no rnefmo dia fe •char debitado ao mefmo Thefoureiro no livro de 
fua receita, e defpeza : Oeclarando-fe o feu .cufto, e a peffoa que ven
.deo, ou entregou os generos, o preço; e em linha fóra o cufto total: 
Übfervando-fe a mefma formalidade na fahida: Lançando-fe a defpe
za, de que co1:1ftarem tod<1s as partidas , que fe .acharem no referido li
vro de receita, e defpeza, para que no dito livro Auxiliar poffa conftar 
em hum golpe de vifta o eftado da receita, e defpeza de cada h uma das 
qualidades das madeiras, e outras cot1fas defra repartiçaó, para o que 
fe devem fommar todas as paginas do mefmo livro. 

;r Em contas feparadas fe efcrituraráõ no mefmo liv.ro com o dito 
methodo em competentes ti tu los as madeiras·, e m~lis coufas que re
ceberem os Mefl:res , e mais peffoas, para dellas dar conta: Formando
fe tanto nos extraélos das contas do Th.efoureiro, como neftas huma 
columna interior, p ara fe notarem os encontros das contas: · Pondo-fe 
a fo~h_a da conta donde proceder a partida; na fahida da conta do The
fouretro fe lançará a folha , em que fe ac;ha a conta do Meftre , ou outra 
peffoa, que receber as ditas coufas. 

8 Igualmente fe lançaráÓ1 nefte livro, ou em outro, as contas das 
ma·deiras,. que fe ordenarem, ou pedirem aos Commiffarios, e Feito
res del.las para o fornecimento do Arfenal: Lançando-fe na pagina ef
querdn das mefmas contas a relaçaõ, yue feder, ou mand·ar para o di
to provimento fer feito ; .e na pagina direita a declaraçaõ do mefmo 
provimento entrado, quando elle fe receber, para que alli fe poffa 
examinar logo~ fe foraõ póntualme~t~ executadas a~ ordens. Dop_ois 
de conftar pelas contas correntes dos effeitos a quantidade, que.exd!e 
delles, conibráõ igL1almente por efre livrá as quantida.des, e qualida
des, que de cada hum dos mefmos effeitos eftiv~rem pedidas, para que 
tudo corra com a boa ordem devida. 

9 Para fe regular exaél:amente a efcriçuraçaó dar, contas do The. 
foureiro das madeiras da Ribeira das Náos, e mais coufas , pelo que 
·pertence ás que exifl-em do tempo preteri to: Sou fervido, que fe for
me hum inventario muito e:x:aél:o, e ind.ividual na prefença do lnten .. 

dente 
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depte da Marinha, do refpeélivo Thefoureiro, do Efcrivaõ do feu · 
çargo, dos Meftres, do Patraó rnór, e dos mais O.fficiaes, que fe jul- · 
ga rem neceffarios. Os qnaes todos affignaráó nelle : Efpecificando-fe 
as quantidades, pelas quaes fe cofrumaó contar, as madeiras, e vela· 
me~; com declaraçaó da fua medida, ou pezo, corno he cftylo; e das 
mais coufas pertencentes a efta repartiçaó da Ribeira com os feus pre~ 
ços. Em cada páo, taboa ., o.u outra qualquer couià, deverá rnarcar-fe 
huma fenha com a letra p' com a qual fe denotará' que as meímas cou
fas faó do tempo da Adminiftraçaó preterira, e recebidas por inventa· 
rio. Bem entendido, que por efta efpecificaçaõ do inventario naó fe 
deve .fic~r ignorando coufa alguma que feja neceffaria, para fe formar 
conta difhnéla de cada huma das· efpecies' e dos feus valores pelo cur
to até as mínimas partes dellas: Praticando fe ifto naó fó no principio 
defta nova Adminiftraçaó, mas todas as vezes que .as contas paffarem 
de huns para outros Thefoureiros. . 

· 10 Todas as receitas, edefpezas, que fe fizerem ao Thefoureiro 
das madeiras, feráó lançadas com roda a efpecificaçaô; de forte, que
de qualquer genero que feja , fe poífa conhecer fe ha falta; e haven· 
do-a, por quanto deve íer fatisfeita. A cujo fim: ManQ.o, que fe, mar
quem as ri1adeiras, e mRis coufas defta repartiçaó: Primo, com os nu
meros de hum por diante, nos que entrarem dentro em ca·da hum anno. 
SectJ7-zdo, com a nota do mefmo anno, feguida pela ordem das letras do 
Alfabeto, o que he n:tais expedito, ·que os algarifmos. Tertio, com as 
fuas vitólas. Quarto, com os feus cumprimentos. E Quinto, com o 
feu pezo ; fendo a elle fuj e i ta a· caufa , por que f e dev·a receber. Nas 
madeiras de conftrucçaó fe lançaráô as dimensões por pés cubicos. As 
referidas diftinçóes 'que mando fe pratiquem nos effeitos 'que fe reco· 
lhem no Arfenal, fe devem ajuntar fempre <?S p-reços nos affentos, que 
fe haó de fazer da receita, e defpeza delles. Efta clareza, que fe deve 
obfervar, carregando, e defcarregando o Thefoureiro; fe d~ve tam· 
bem praticar nas cargas, e defcargas, que fe fazem aos IV1eftres, tan
to do gue levaó de fobrecellente, como de tudo o mais das nãos; em 
quanto bafte· para fe conhecerem as quantidades, qualidades, e os pre· 
ços, pelos quaes devem dellas dar conta. · 

. 1 1 O Thefourefro nenhuma coufa poderá receber, nem defpen• 
der., fern eíbr prefente o Efcrivaó de feu cargo. E da porta do Arma· 
zem dos paióes, em que {e mettem todas as coufàs de {eu recebimen ... 
to, terá cada hum delles fua chave com differentes guardas, para que 
fe naó abra' fenaó fendo ambos prefentes. ' 

I 2 Q.ta·ndo fe houver de carregar a madeira ao Thefoureiro, 
precederá ordem da Junta da minha Fazenda , em que a determi· 
ne ao Intendente. Para que os Mc::;ftres da Ribeira façaó relaçaó 
dos córtes, que fe houverem de fazer; e confte que efta foi appro
vada por elle, e pela Junta da Fazenda, antes que fe envie aos Fei• 
tores , a cujo cargo forem commettidos ; obfervando-fe nas contas 

de f-



·da Cidade de GJa; 7I 
defres o que t~nho determinado em o paragtJfo quarto defte Capitulo~ 

I 3 Nos aífentos de receita, que fe houverem de fazer de ancoras, 
ancoretas, e fatexas, que fe comprarem, fe declararáó que trazem as 
marcas, e pezos de cada h uma de lias: Por fe evitar o darnno, que pó
de haver em fe trocarem eftas obras. E para que quando fe roffagarem 
no rio, fe faiba que faó de minha Real Fazenda, achando-fe em outra 
parte. As receitas, que dellas fe .fizerem, feráó na fórma feguinte :' 
Pelo que recebeo o Thefoureiro Fulano tantas mzcoras, ancore tas, oufate
:ças, que peza?"aÓ tanto; ajõber, huma ancora de tal pezo, e ancorete, ou 
fatexà de tal pezo, e todas com a.fua marca Real, que entregou Fulano, 
que fe lhe compraraõ. E de como o dito Thejõureir.o as recebeo, aiflgnou aqui 
comigo. E de fia receita .fe pa.!Jou conhecime11to em fórma, para a parte ha
rver .feu pagam.ento. Com efta formalidade fe haó de fazer as receitas de 
tod_as as madeiras , e mai-s cou ías. 

' _14 Havetá hum livro, que .firva de defpezas dia rias, affim de ma-
detras, como das mais coufa& que eftiverem em poder do Theíoureiro,. 
e fe defpenderem por defpachos do Intendente. Nelle irá o Efcrivaó 
lançando eada dia as defpezas, que fe .fizerem nelle: Começ1ndo def-

. de a fegunda feira até o fabbado :. Guardando o Thefoureiro os defpa .. 
c h os, por que o Intendente lhe mandar fazer as_ defpezas de coufas do 
recebimento defta repartiçaó, ·para o fabbado [e conferirefll os ditos 
defpachos com os affentos defte livro, na fórma que adiante fe v-erá~ 
N efte livro, em titulo feparado, tomará o Efcri.vaõ em lembrança os 
jornaes dos dias, que venceraõ os Trabalhadores; que carreta rem as 
madeiras; os Arraes dos barcos, que as trouxerem de feus fretes ; e as 
mais coufas concernentes á Ribeira. E deftes afi'entos ha de paffar o 
Efcri'(aÕ certidaó do trabalho que fizerem: Declarando onde fica lan .. 
çado o taboado, ou madeira, para que com defpacho do Intendente 
pague o Thefoureiro ás partes interelfadas; e fe lançará6 eftes paga~ 
mentos no referido livro das defpezas dia rias • 

.1; , Haverá hum livro, no qual fe lançaráó as madeiras, que entra
rem.na Ribeira, e fe entr~gaó aos Guardas: Para que os Feitores del
las fejaó obrigados a manda r nos barcos, em que vier a madeira, guias 
por elles affignadas, ou pela peffoa, que em feu lugar fizer a remeffa , 
em que declarem a quantidade, e forte de madeiras, que enviaó. Por 
efi:a guia tomará o Guarda entrega ao Barqueiro, ficando-lhe a guia 
parà fe lançar no dito livro em lembfanGa; e depois do Meftre affignar 
no dito livro a rnadeira' em como he a que com effeito fe hav~a pedido 
aos ditos Feitores, cobrará a Thefoureiro eftas guias do Guarda, para 
0 ~eu Eícrivaõ as lançar em credito da conta do dito Feitor, que eleve 
extil:ir no livro, que mando fe eftabeleÇa na Thefouraria para as mef~ 
mas contas. 

~ 
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CAPITULO It 

Qge o Thefoureiro naiJ poderá faz.er defpeza alguma .{em defpacho . do 
Intendente : e que ft lance 1zo livro da receita, e de.fPeza. 

E Porque convêm a meu ferviço, que ao Intendente da Marinha fe.i 
jaó prefentes as madeiras, que ha na Ribeira , e mais coufas della, 

para prover o que faltar~ O Thefour_eiro naó poderá fazer defpeza :~1.
gurna de madeiras, nem das mais coufas, que tiver em feu poder, f em 
defpacho do Intendente. E todas as entregas , que fizer pelos di tos 
defpachos, affim ao Patraó m6r, e Meftres da Ribeira, como a quaef
quer outras peffoas, as lançará o Eícrivaó de feu cargo no livro da re
ceita, e defpeza ; declarando-fe fempre o que fe entregou, po~que 
d~fpacho, a quem, e para que obra. 

C A P I TU L O III. 
__,. 

Que o Thejõ1ttrúro irá todas as }emanas d Meza do bttendente com o li
rvro da dejpeza dq, madeiras ,pelo miudo ,para.[e paf!ar folha, 

·. e mandado dellas para fita cotzta. 

O ThefQureiro ferá obrigado a ir no fabbado de cada femana á'Me..: 
za do Intendente com o 1 ivro, por efie rubricado, das defpeza·s 

dia rias de madeiras, e outras miudezas, que defpender por defpacho 
do dito Intendente, para mandar pelo Contador dos Armazens confe
rillos com o livro. Eftando ajuftados, e · as partes affignadas nelle, (e 
lavrará encerram ento do que importaraó, em o qual fe affignará o In
tendente com o Contador ao pé do encerramento : Formando fe no 
fim de cada mez huma folha das ditas defpezas, com os ditos defpu
chos a ella juntos: D·ec.Iarando efpecificamente o refpeétivo EfcrivaÓ 
as madeiras, ou outra qualquer coufa, gue cada hllma das partes rece· 
heo. Cuja folha a.ffignará o Efcrivaó, e o Intendente. O q uallhe man· 
dará paífar mandado inferto na mefma folha , para fe levar em defpeza. 
a fua importancia; fendo afpadas, e averbadas as referidas addições 
no mencionado livro, de como fe lavrou a clita folha, e fe mandou le
var em defpeza ao Thefoureiro.Fulano. N-as coftas della fe porá certi .. 
daõ da verba. E; o Efcrivaõ, a que tocar, lançará em defpeza ao T he .. 
foureiro as madeiras, e mais coufas conteúdas na mefma folha , na fór
ma do Capitulo I. do Regimento defte Thefoureiro. O qual fa ltando 
a efta obrigaçaõ, naõ ferâ levado em defpeza, o que na femana que fal .. 
tar houve r defpendido. 

CA· 
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CAPITULO IV. 

Qye tanto que fe conteçar fabrica de algum n·avio na Ribeira , o TheJoureJ .. 
ro an1zará conta em hum livro com o dito 1zavio, para.fe faber o que 

gajlou nelle pelajua repartiçaõ. 

I TAnto que aJuntl. de mi nha Faze~da rnand~r ~efpacho ao In· 
te~1de11te da Ivl.annha para fe fa bn car na ·Rtbe1ra de Goa, ou 

em outra l}U alquer parte do EH:ado, embarcaçaó por conta de minha 
Fazenda; a·ffim (;Orno o defpacb.o fc reg iibr no livro a que tocar, ar .. 
ma~á conta com o dito navio no que ne ll 6! [e defpende por fua reparti
çaô, até que o Intendente da- Marinha lhe nornee M d tre; que tome 
delle entr ga: Aflignando o affento de como o recebeo, e o mais que 
~ elle pertencer, até que fe expeça pela Barra fóra. Eftando apparelha
oo de tudo que pertence ao di to T hefoureiro, paffará o Intendente 
mandado de entre:ga ao refe ri do Meft re, para que o T he foureiro lhe 
entreg ue o mencionado nJvio, na fórma que efriver apparelhado, a 
F_ula ;to lldejlre delle, que vai pa~·a ta.l parte. E com conhecimen o de r~ .. 
c1bo, h:ito pelo Eterivaó de feu cargo, e certidaó em fórlna do Exe· 
cutor do Arfenal, de como lhe fica carregàdo em receita por lembran
ça, [c fará defpeza ao Thefoureiro. Efta fóraía fe praticará com a en~ 
trega dos mais navios, ou fejaó novos , ou de torr.-n-vi:1gem, aos Mef
tres, que lhes fnccederem. 

2 Q:.1ando. fe recolher da viagem algum navio da minha Coroa, fe 
tornará a fazer receita delle ao Thefoureiro, com o refpeél:ivo appare
lho que trouxer. E do que o l\'leftre delle lhe entregar, lhe paffará co
nhecimento em fórma para ir dar conta no Arfeual ao Contador ddle, 
a~m; pelo dito conhecimento em fórma, como pelas defpezas, que 
VIerem feiras no livro do Regimento do tal navio; para que ajuftada a 
conta, feja defobrigado o dito Meftre ~ fua receita por lembrança. 

3 Para a defpeza do T hefourciro fe ha de lançar no livro della pe~ 
lo Efcrivaó do feu cargo a entrega do dito navio, e fuas pertenças, ao 
Meftre delle , que ha de afiiguar: Lançando~fe igual mente a cargo do 
mefmo Mefrre, a quem fe pa!far o conhecimento em fórm_a, ou outro 
que lhe fucced er (conforme a nomeaçaó do Intendente) no feu livro 
de entrada, e íahid :l, que deve exi~~ir em poder do Thefoureiro, até 
torn~r a f::hi r peb Barra fqra: Seguindo-íe efta fórma , _afiim nos navios 
que fahircm _, como n~s que entrarem~ · 

CAPITULO V. 

f!!te oThefo!ireiro n~õ compra1'á corifa alguma para a Ribeira das Nâos. , 

E Porque naó convêm á boa arrecadaçaõ da minha Fazenda, que os 
Thefnurei ros comprem ·as coufas, que fe haô de carregar em fua 

recei t2 : Mand-o, que o dito Thefoureiro, debqi:x:o da pena de perd i .. 
Tom. VI. K m~nro 
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mento do oflicio, naõ compre madeira, ou outra coufa alguma, nem 
inculque mercador que a venda; porque as compras do que for ne~ 
celfario para o Arfenal, quero as faça o Intendente da Marinha; e no 
feu im'pedimento a pe1foa, que para efte effei to nomear aJunta da mi
nha Fa.zenda. 

CAPITULO VI. 

Que o Thefoureiro , logo que as ndos fahirem para fóra, procurará ft 
carregue em receita por lembrança ao Executor do .llrfmat o 

que houver entregue aos Meflres. 

O Thefoureiro, logo que qualquer na,•io da Coroa íahir para f6ra, 
requererá ao Intendente da Marinha mande ao Efcrivaó da recei .. 

ta do Executor do Arfenallhe carregue em receita por lembrança, af
fim os -fobrecellentes, que houver entregue ao Meftre, como os mate
riaes, que fe remetterem ás Praças por cabed01l, ou para provimento 
dellas. E da dita receita cobrará conhecimento em fórma para a fua 
conta, com o quai, e o mandado de defpeza do Intendente, lhe ferá 
levado ei;U conta o que houver entregue. 

Quanto aos Materiaes. 

C A P I TU L O I. _ 

Dos livros, que h a de ter o Thefoureiro: e a fôrma com que fe balí de. 
fazer as receitas, e defpezas deites. 

1 H A verá hum livro, que firva de receita, e defpeza do The~ 
foureiro, no qual fe debite nas paginas efquerdas tudo o 

que receber de materiaes; e fe credite nas paginas direitas do mefmo 
livro tud6 o que elle defpender, pela maneira feguinte. 

z No alto da pagina do livro. , em que fe principiar a efcrever a 
receita, e defpeza, lançará o Efcrivaõ refpeélivo, por titulo, o nome 
do Thefourei ro, que fe achar provído, que comprehenda a e feri ta a 
largura de ambas as paginas; por1;do-fe no meio da pagina efquerda ~ 
logo depois do dito titulo En.trada, que he ~receita; e na direita Sa· 
bida, qne contém a defpeza. Na·s rnefmas laudas efquerdas fe carrega·' 
ráô em receita todos os matetiaes, que o Thefourei r o receber diaria
mente: Pondo-fe junto ao titulo da Entrada por algarifmo o ·nnno, 
mez, e dia, em que forem feitas as · entregas de cada hum dia: Seguin
do fucceilivamente os mais dias nos meios das paginas: Continn"ndo 
affim em toda a mais parte do livro, que for lançando: E declarando
fe na fórma feguinte: Por tmzto.s·barris de alcatraõ, com tal pezo, qtte 
recebeo o dito Thefoureiro de Fulano, a tal preço, na C07Jformidade da or~ 

dem 
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.dem da Jttnta da Fa:u1:Zda, ozt do Intendente da Mari1~ha, i#zportaó tanto; 
com a ·qual quantia de dinheiro ha de o Efcriya6 fahir por algarifmo á 
margem direita do mefmo affento; e na efquerda lançará tambem por 
a!garifmo o numero dos barris, e feu pezo, ou outro qualquer mate-· 
IJal; ailignará o Efcrivaõ , e o Thttfoureiro affim a receita, corno o co .. 
nhecimento em fórrna , para o dar á parte_, que entregar o genero. 

3 Tanto o termo da receita, como o conhecimento , devem ter 
identico numero, o qual ha de principiar em num. 1. no ,princip'io do 
mez deJaneiro de cada hum a~no até o que findar no ultimo de De
zembro delle. Na fahida fe deve praticar o mefmo methodo em tudo 
que defpender o Thefoureiro, c0mo tenho ordenado para a receita • 
~fpecificando.fe a ordem, por que fe faz a dcfpeza; o cufto do mate• 
nal, que levará fóra a quantia do feu importe por algarifmo ;· e. os ma
teriaes na referida fórma, em que ha de affignar a parte, que feder 
por entregue delles: N umerando-fe 'do mefmo modo d\:as partidas , 
conforme a5 da receita. E advertiráó o Thefoureiro, e o Efcrivaó, que 
em cada huma das p~ginas do livro fe devem la.nçar os termos da recei· 

. ta, e defpeza, que nella couberem, até ficarem de 'todo efcritas a pri· 
rneira dellas, paifando-fe ás fubfeqbentes. No paufado do dito livro 
fe deve.deftinar huma efl:reita columna·, para f~ apontar em cada huma. 
das,addiçóes a folha do livro Auxiliar, onde exifte a conta daquella 
qualidade de material :, para a qual deve paífar a dita .addiçaó. 

4 P.ara · as contas de debito, e credito demonftr:arivas de todas as 
enüadas, e fahidas de cada h uma das q·ualidades de materiaes: O.rde
no, que o Thefoureiro ·dclles tenha hum livro Auxiliar pautado com 
as linhas, qne.forem proprias para a fórma, que mais geralmente pe
dem as contas dos referidos generos: Ficando ainda ao cuidado do' Ef
criturario ajuntar-lhe demais as linhas, que pedirem em certos titulas· 
as diverfas divisões. Em parte defte livro fe haó de accornmodar, em 
conta de entrada, e fahida, cada. h uma das qualidades dos ma.teriaes; 

. que pdo livro da receita~ e defpeza ,confiar que eftaó a cargo do The
foureiro . E a outra parte do rnefrno livro Auxiliar deve fervi r pa'ra fe
melhantes contas dos Meftres, e mais peffoas, que recebem materiaes1 
para delles dar conta. 

) Nefte livro abrirá o Efcrituratío as neceffàrias €antas ao Thefou-· 
reiro: Formando-lhe por titulo o de refpeélivo material: Efcrituran· 
do a entrada na pagina efquerda, e na ,margern o anno, mez, e dia; e 
logo em colurnna dentro, affim o numei·o de barris de alcatra6, como 
o feu pezo , ou outro qualquer material,. que no rnefmd dia fc achar 
debitado ao mefmo Theíoureiro no livro da fu::r receita, e defpeza: 
Dec:Iarando-fe o feu cufro, e a pdfoa, ~ue vendeo, ou entr€gou o gc- . 
nero, o preço delle; e em linha fóra o cufto ·total: Obfervcndo-fe a 
·mefma formalidade na fahida : ·Lançando .. fe a defpeza, que conftar 
em todas as partidas, que fe acharem no referido ·livro de receita, e 
defpeza, para que no referido livro Auxilia.r poífa conftar em hun::t gol-

. Tom. VI. Kii · pe 
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pede vifta o .eibdo dá reeeita, e defpeza -de cada h uma das quãlidades 
dos m::1teriaes. Para o que fe devem fommar todas as paginas do rnef
mo livro. No mefmo livro íe efcrituraráõ em contas feparadas (com 
o dito methodo, erq competentes títulos) osmateriaes, que recebe
rem os Mdhes, e mais peffoas, para delles dar conta: Formando"-fe, 
tanro nos extraélos das contas do Thefoureiro, como nefias, huma co
lumna interior, para fe notar os encontros de contas: Pondo-fe a fo
lha da conta, donde procede a partida, na fah ida da conta do Thefou
rei ro; f e lançará a folha , em. que f e acha a conta do Meftre, ou outra 
peffoa, que receber os ditos materiaes. 

6 Igualmente fe lançaráõ nefte livr~, ou ~m outro, as contas dos. 
materiaes, que fe ordenarem, ou pedirem aos Commiffarios, ou Fei
tores delles para o fornecimento do Arfenal : Lançando-fe na pa.gina 
efquerda das mefmas contas a relaçaõ, que feder, ou mandar, para o 
dito provimento fer feito; e na pagina direita a declaraçaõ do mefmo 
provimento entratdo, quando elle fe receber , .para que alli fe poífa 
examinar logo fe foraó p.ontualmente executadas as ordens. Depois de 
confbr pelas contas correntes dos effeitos a quantidade, que exifte det
les, coniWráó igualmente por efte livro as quantidades, e qualidades, 
que de cada hum dos mefmos maleriaes eitiverem pedidas, para que 
tudo corra com boa ordem. 

7 Para fe regular exaéhmente a efcrituraçaõ das contas do The~ 
fotueiro dos materiaes, pelo que pertence aos que exiftem do tempo 
pretérito: Sou fervido, que fe forme hum in"entario muito exaéto, 
e individual na prcfença do Intendente da Marinha , do n:!fpeélivo 
Thefourei ro, do E(crivaõ do feu cargo., dos Meftres, do PatJaÓ m0r, 
e dos mais Officiaes, que fejulgarem neceffarios :' Os quú:s todos affi
gnar:fró nelle; efpecificando-fe as quantida·des, pelas quaes fe coftuma6 
contar os differentes materiaes, com declaraçaõ da fua medida, ou pe
zo , .como h e eftylo, e dos feus refpeéti vos preços. Em cada material 
deverá marcar-fe h uma fenha com a letra P, com a qpal fe denotará, 
que os mefmos materiaes íaó 'do tempo da Adminiftraçaó preteri ta, e
recebidos por inventario. Bem entendido, que por cfta individuali
dade clo inventario naó fe deve ficar ignorando coufa alguma, que feja 
neceffaria para fe formar conta diftinéh de cada huma da_s efpecies, e 
dos feus valores pelo cufto até as mínimas partes dellas: Pratkando-fe 
i fio naõ fó no principio dcfra no·_•a Adminiftraçaó, mas todas as vezes, 
que as contas pairarem. de h uns para outros Thefourei ros. 

~ Todas as receitas, e defpezas, que fe fizerem ao Thefoureiro 
dos materiaes, fer~ó lançadas com toda a dpecificaçaó; de forte, que 
de qualquer genero que feja fe poffa conhecer {e h a falta; e havendo-a, 
por quanto deve fer fatisfeita. A cujo· fim: Mando, que na fórma que 
for praticavel fe marquem os m31teriaes. 'Primo, com os numeras de 
hum por diante,- nos que entrarem dent_ro em cada h1::1m anno. Secundô, 

1 

com a nota do mefmo apno, feguida pela ordem das letras do Alfabe .. 
to, 
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to, o que he mais expedito que os algarifmos. 1'ertio, com as fuas viod 
tólas. Quarto, com os {eus comprimentos, e qualidades. E Quinto, 
com d feu pezo: O q.ue fe praticará, além do~ lembretes nas peffas de 
enxarcias, como di f ponho no Regimento do Intendente da Marinha, 
.Capitulo XVI. As referidas difrincçóes, que mando obfervar nos ma
t(Hiaes, que f e recolherem nos Arrnazens do Arfena.l, fe devem ajun
tar fempre os preços nos affentos, que fe haó de fazer da receita, e 
defpeza dellas. Efta clareza, que fe deve praticar, carregando-fc, e 
deícarregando .. fe o Thefoureiro, fe deve tambem executar nas cargas, 
e defcargas, que fe fazem aos Meftres; tanto do que levarem de fobre
cellentes, como tudo o mais das turos; em quan.to bafte para fe conhe
cerem as quantid.ades, qualidades, e preços, pelos quaes devem del· 
lcs dar conta. 

/9 . Nenhuma coufa p9derá receber, nem defpender o mefmo ·The
foureuo, fem eftar prefente o Eícrivaó de feu cargo. E das portas dos 
~rmazens, em que fe recolherem os materiaes do feu recebimento, te
ra cada hum delles fua chave, com dífferentes guardas, para que fe naó 
abra, fenâ.õ fendo ambos prefentes. _ 

r o ~1ando f e houver ·de carregar em ·receita ao 'fhefourei~o qual..: 
- _.quer material, ferá na fór.ma feguinte: Pelo qz~e recebeo o The/oureiro 

Fula1zo, taes materi,.<J.e.r, com as di vi fas mencionadas nefte Capitulo fe· 
. ' gundo as fuas efpecies, .que entregou Fulano, que Je lhe compraraõ, .&cJ 

E de como o dito Thejoure1ro recebeo, ajjignou comigo. E tudo o que o 
Thefoureiro ·tornar a receber das torna-viagens, fe ha de tornar a car· 
regar em receita viva, e paffar conhecimento em f6rma para a conta 
do Meftre do navio, ou da peffoa, que fizer a entréga. 

~I Haver::í mais hum livro, que firva de defpezas dia rias dos ma· 
tenae~, que eftív·erem em poder do Th(}[oureiro, e fe defpenderem 
p~r mmdo por deípachos do Il1tenden~e da Marinha. Nelle irá o Ef
crlvaõ lançando cada dia as defpezas 

7 
que nelle fe fizerem: E come .. 

çando de[de a fegunda feir'a até o fabbado, guardará o Thefoureiro os 
de~pachos, por que o Intendente lhe mandar fa~er as defpezas dos rna
tenaes do recebimento defta repartiça6, para ao fabbado fe conferi
r~m os ditos deípnchos <.::om os affentos defte livro, na fórma que ao 
diante ferá determinado. Nefte livro, em titulo íeparado, tomará o 
Efcrivaõ em lembrança os jornaes dos dias, que vencerem os Trabalha-
dores, gue carreta rem os materiaes. E deites aífentos ha de o Efcrivaã 
Paffar cen.idaó do trabalho, que fizerem. Declarando onde ficaó lança
dos os materiaes , para que com defpacho do-Intendente pague o The.
f?ureiro ás parte·s intereifadas; e fe lan~aráó eftes pagamentos a~ r~fo-~ 
!.Id.o livro da,s defpeza~ diarias. 

CA· 

. \ 
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C A P-I TU L 0 - 11. 

\ QJtc quando o Thefoure.iro mtreg.ar ·materittes aos-Meflres do:r mtvios, lheS' 
entregará hum livro, em que lhos carregu~ em receita; eft paJTe 

de/la coubecimento para a crmt.a do Thejoureiro. 

N A occafiaó, em que fe entregarem os m.ateriaes de fobrecellentes 
aos Meftres, f e lhes dará tambem hum livro, em que o E feri vaÓ 

d~ náo lhes carregue todos os materiaes que receber, em que affignad 
o dito Meftre com o Efcrivaõ. E da receita fe paffuá conhecimento ern 
fôrma par.a a conta do Thefoureiro. O qual conheciento ferá tomado 
em lembrança no livro do Executor, para ter cuidado de obrjgar o di .. 
to Meftré na t<:>rna-viagem a dar conta dos fobrecellentes, e mais coU" 
fas que fe lhe carregaraõ. A qual conta lhe tomará o Contador do Ar· 
fenal, que lhe fará entregar as fobras ao Thefoureiro, a que pertencer. 
E a efte fe .(ará nova carga delles; e da receita do mefmo Thefoureiro 
fe paffará conhecimento em fórma, para fe findar a conta do ~\1eftre. E 
o·Coutador lhe naó fará defp>eza fem o tal conhecimento ern fórma; e 
finda a dita conta, fer,4 v.ifta_, e eocaminada pelo Intendente, que lhe 
mandará conferir as -taes entregas, em que fe ha de declarar na verb~ 
que lhe puzer. 

C.A P I TU L O III.· 
' ) 

Qpe o Thefoureiroftrd·obrigado a.a.ffiflir ao pezo, e entrega dos materiat!1 
que receber; t .d ,dejpeza de/.les. 

I 

E Porque fobre o Thefoureiro dos materiaes haó de carregar todos 
os que entrarem nos Armaz~ns, e delles ha de dar conta ; ferá obri· 

gado a affiftir a todas as entregas, .e defpezas, que delles fe fizerem 
nos ditos Armazeos. ·E naõ o fazendo, lhe naõ lançará em receita o 
Efcrivaõ, yue affiftir á entrega, materínl algum, nem defpeza, o que 
lhe affifti r a efla. ' 

CAPITULO IV. 

Que o The'foureiro ird .todas as .femanas d M eza elo Intendente com o livro 
da dejpeza de materiaes peh miudo , para ft paffar folha, e man

dado deiJes para Jua conta. 

-

O Thefoureiro ferá obrigado a ir no fabbado de cada femana á Me.zll 
do Intendente com o livro, por efte rubricado, das defpezas d11t" 

rias de materiaes, que dl!fpender por defpachos do Intendente. Pag 
(dl:e mandar pelo Contador dos Armazens · conferillos com o livro • . 
para que eftando ajuftados, e as partes affignadas nelle, fe lavre encer" • 
ramento do que importarem. E o Intendente com o Contador affign~" 

ráo 
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ráó ao pé do dito encerramento. Formandoafe no fim de cada mez hue 
ma folha das ditas defpezas, com os ditos defpachos a ella junto::.. De
clarando efpecificamente o ·refpeél:ivo Efcrivaó os n.'lateriaes, que cada 
huma das partes recebeo;- cuja fo1h'2 affignará tambem o Efcrivaó, e o 
Intendente. O qual lhe mandará pdffar ·mandado inferto na mefma fo
lha, para fe levar em defpeza a fua importancia: Sendo afpadas, e 
averbadas as referidas addi'5Óes no mencionado livro , de como fe la
vrou a dita foiha, e fe mandou levar em defpeza ao l'hefourciro Fula
no; e nas coftas della fe porá certidaó da verba. O Efcrivaó, a que to ~ 
car, lançará em defpeza ao dito Thefoureiro-, os materiaes conteúdos 
na mefrna folha, na fórma do Cap~tulo I. defte Regimento . E faltan-

. do o mefmo Thefoureiro a e{b obrigaçaó, lhe naó ferá levado em def
peza, o que na femana que faltar houver defpei1dido. 

C AP ITU LO , V. 

Que Ó Thefoureiro naõ poderd empreflar material algum, que efleja 
em Jêu poder. 

E Obviando ao grave darnno, que á minha Fazenda fe tem feguido 
de fazerem os Thefoureiros empreftimos "dos matcriaes, e mais 

coufas que tem a feu cargo nos meus Armazens; tanto por f~ naó, rdl:i
tuir a maior parte do que fe emprefta, como pela damnificaçaó, com 
que ie reftituem : Ordeno , que o Thefoureiro naó emprefte material 
algum, ou outr;J coufa, fob pena de pagar em dobro pelos feus bens, 
o valor do que ernpreftar, ainda que fe refritua. . 

CAPITULO VI. 

Qy.,e os materiae.r , qtte {e entregarem aos M eflres para os levçw ds Pra· 
fãs, [e lhes carreguem tambem em receita emfeu li'Vro;. 

( 

pOrque o Thefoureiro dos materiaes,ha de fazer a entrega aos Me!"' 
. tres das, náos de todos os que forem remettidos ás Praças pa:a o pro

VImento dellas: Ordeno, que depois do Intendente da Mannha dar 
coma na Junta da minha Fazenda· e fe affentar a quantidade, ·que fe 
ha de_ embarcar em tal náo; e que' fe.ndo entregues ao Meftre, fe lhe 
carreguem em receita em feu livro; e'ao.pé da orcl~n1 do Inrendenre, 
ou daJ unta da Fazenda ·, paffe o fobredito Meftre conhecimento em 
fórma do que receber, feito pelo Efcrivaó da náo , e affignado ~oram
bos; e nelle fe obriaue o mefmo Meftre a tra7.er outro conhecn11cnto 
em fórtna do Thefo~reiro, ou Feitor das ditas Praças da entrega, que 
]á ha de fazer. Affim que as ·náos partirem pan• 2s referidas Praças, o· 
Thefaurei ro requererá aó Intendente, com os conhecimentos dos.Mef
tres, que mande ao Efcrivaó, que fervi r com o Executor do Ar1enal ·i 

· lhe 
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.lhe carregue em receita por lembrança todos os materiaes , que rece .. 
bera0 os .LV1eftres, conforme feus con hecimentos em fórma, que 1 h e 
.aprefentar. E depois de carregados ,no li~ro .... do Executor, cada hut~ 
per fi, com toda a clareza,_ fe paffara cert1dao nas coftas do conhec i .. 
mento em fórma, de como ficaó em lembrança no livro do Executor' a 
foll;as tant•as. Affignará a dita certidaõ o Efcrivaó, e Executor. E o 
.conhecimento em fórma, certidaõ do Executor, e mandado de entre
ga, fervirá de defpeza ao Thefoureiro dos matcriaes; e fe lhe lançará 
em feu livro, na fórma que nos Capítulos acima fe declara. 

C A P I TU L O VII. 

Q3e tanto qzte c a ela J.Vl eflre na torna-viagem vie'r ent1·egar a en:>~arcia, e 
vélas, a.flifliráó o Tbefourl?irc, e Patt·a~ mór, para examóa-' 

rem o qne h e de [e1"'Vt ço. 

1 DEvendo haver nos Armazens da Ribeira hum paiol fepara .. 
do com o-titulo de cada navio : O Thefoureiro. , com o Ef

crivaó do feu cargo, terá particular cuidado de affim como cada .r/Ieft re 
for entregando a fabrica de cada navio, em ir vendo Q que he de pre.f
timo, com affiftencia cio Patraõ mór. A enxarcia 7 e amarras, que naÓ 
forem de ferviço, fe pezaráó á parte. E antes de fe cortarem para efto
pa, ou para outros officios, que forem neceffar ios, conforme o ufo da 
mefma enxarcia, fe conferirá, em toda a que confifiir em amarras de 
linho, ou outra ' qualquer qualidade, as poltegadas, e as braças, cotn 
que pelos affentos deve conftar haver fido entregue. O que deve con· 
ferir com a ordinaria differença de menos groffura, e mais comprimen· 
to, que o ufo lhes caufa. , · · 

2 • Succedendo que em qualquer d as ditas entregas fe a-:he fnltas? 
fe faráó pagar ás peífoas, a cujo cargo- fe receberaó, as braças que fal~ 
tarem, pelo preço. com que hOtwerern ,entrado, fe foren: t?.t! fobrecel· 
lente; e fendo ufadas, por pezo, e valor proporcion:ll á parte, que cn· 
tregarern; falvo fe moftrarem por documentos em boa fórma perda in• 
culpavel, por haverem rebentado no uío, fem que aprnvcita!fem as di · 
ligencias, que fe devem ter feito para fe tirarem nas rocegas; ou final· 
mente fe provar que tiveraó ourr<:> confumo legitimo. 

3 De tudo o referido, na fó rrna em que acont~cer, fe devem h
zer os a!fentos com a declaraçaó nece!faria na copfront:K:1Ó e aJ· ufr;1 · 

d n " ' . mento da conta dqs itos Mercrcs, c~1-regandoGfe rod a a enxarci:t ao 
Thcfoureiro, em receita fcparada, com declaraçJ.ó de que núvio era , 
e íua oualidc de. 

4 JE [:.Jccedendo entregarem-fe as ditáS amarras de lot·2 diverfo por 
cau[a de dolo, deverá o I ntendente logo dar parte naJu n"ta da Pazco-
da, p2r .. proceder contra o cu] pa, o como for j ufriç"J . ~ ltHd aos ou· 
tros cabos , e ma is .enx:ucia, t}:..IC fcmpre fe córta p<Ha o fe•Tiç ..... , be 

ne• 
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hecefl'arió que os Meftres das embarcaçóe~, ·quando pertenderem tece .. 
ber provimento novo, em lugar do que eri.tregar~m velho, e fóra de 
ufo, fejaó obrigados a entregar o mefmo compriment<;> dos velhos, 
<JUe perrenderem receber dos novos; debaix:o da pena de fe lhes faze
rem pagar as me(mas quantidades, que faltarem, por pezo, e valor · 
propoi'cionavel, como a refpeito das á!_llartas fica apontado. Salvo o 
melino cafo, que alli exceptuo, de fe m:oihar conCumo 'por documen• 
to legitimo. O mefmo fe fará do velame, que n:aó for de fervi<;o: De· 
clarando-fe as que faó fóra delle: E paífando-fe c~nhecimento. em fór~ · 
ma para a conta do Meftre fepàradameiHe da mà.is fabrica do navio . 

. > A que eftiv;er em ufo para tornar a fervi.r, fe recolherá no fcu 
pa10l , fechando-fe , e entreg'ando.:.fe a chave ão Mefrre , Cem embargo 
de eftar em receita ao Thefour~iro, para em todo o tempo fe fabe r q~c
fe naó divertio a dita fabrica para outrps navios. · 

. 6 . Para fe prefazer a enxarçia,. e velame, que fe timi' dos ditos na• 
Vl~s, por naó fer de prell:imo, paífará o Efcrivaó hurna certidaó dare
c_eita da enxarcia, e vélas, que fe naó acharaó de fer·viço, e fuas quaQ 
ltdades, a qual em fó rma de termo affignaráó o Thef~nreiro, Efcr_ivaõ1 
PatraÕ ·mór , e Ivieftre do navio. E o Intendente dar4 defpacho nella ,, - . 
para o Th ,oureí o dos materiaes do Arfenal entregar as ditas' cou[as 
povas. O que affim feito, mandará o Intendente pairar mandado de 
defpez1. para a conta do dito Thefoureiro. Declarando nas vélas as va
ras' qu e levaraó de lona; a qualidade dellas ; como tambem a enxar;
cia, que levaraó em fuas rolingas ·; que tudo lançará o Efcriva6 no ti -

- tu lo d0 Meftrc do dito n.avio. Todas as ditas· couf1s, mando que fej aó 
recolhidas nos paióes dos refpeél:ivos navios, tendo os Meftres as cha
ves, para que a todo o tempo eftejaó com os feus apparelhàs. Para a 
enxarcia velha, que houve.r deftas, e das mais embarcações , qt:I:indo 
fe entregar ás Eil:opeiras, ou aos Cordoeiros, para desfazerem em ou
tras obras · terá cuidado em que naó feja podre, pelo damno quere
fult~rá no : ,> parelho, que com elle fe fizer em outras embarcações. Com 
a~.d11Jas peffoas, e com o Patraó mór, quando a pedir para as embarca
çoes, fe h'a de armar contas, que haó de ailignar do que receberem. 
E da entrega que :fizerem ha de paffar o E feri vaó certidaó do que rec~ 
beraó, e entregaraó: Carregando em recejta as entregas de eftopa, 
ou de enxarcia reformada, para have_rem feus feitios, e os requererem 
ao Intendente; e a outq feparada, do que eil:a corita importar, para. 
0 Intendente mandar paffar mandado de defpeza da enxarcia velha ~o 
~heCoureiro, em razaó da dita conta, da que o Patraõ mór tiver rece
b,do. E na nova entrega fe ha de fazer o me f mo. Bem entendido.., que 
nunca poderá o Efcrivaó fazer defpeza per fi, fem mandado do Inten-

•. . I dente, affim da enx~rcia, como do mais que entrar no recebimento do . 
~hefoureiro; nem na Contadoria da Junta da minha Fazenda fe leva
ra em corita de-fpeza alguma fem o tal mandado. 

Tom, VI. L 
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C A P I T U L O VIII. 

Que as balan;as ~ e pezos ftjaõ afferidos.· 

·H A verá humas balanças com .feus pezos afferidos, pelos quaes o 
Thefoureiro receberá, e defpenqerá os generos, que lhe ficaó a 

f eu cargo, cujas balanças ferá6 affendas todos os annos indefeél:i vel-: 
mente. • I 

CAPITULO IX. 

Que o Thefoureiro naõ fará de[Peza algunza fom de[pacho da Junta da 
Fazenda, ou do Inter~clente Geral da Marinha. 

E Para que fejaõ prefentes ao Intendente Geral todas as defpezas ~· 
. que nos Armazens dos.materiaes [e fJzem; o Thefoureiro naõ' po~ 

derá fazer defpeza alguma, por pequen~ que feja, fe·m defpacho da 
Junta da minha Fazenda, ou do Intendente Geral da Marinha; e fá
zen do-a íem elle, lhe naõ ferá levada em conta. 

CAPITULO X. 

Que o Thefoureiro naõ poffa comprar materiae.r , nem inculcar quem os. 
. vmda: e nenbum Miniflro da Faze11da, ou Official do Arftnal, 

poffa 'Vender materiaes para elle. · 

SEndo indecorofo, e pouco conveniente, que o Thefoureiro, fendo 
aquelle, a quem fe haó da entregar os mater.iaes, os compre: Or

d.eno, que elle nem compre materiaes alguns, nem outr~ co ufa con· 
cernente ao Arfenal ; nem inculque quem os haja deveo ( ; rorque 
as taes compras quero que fe façaó pelo Intendente Geral L t . ~,'hrinhn; 
e no feu impedimento, por aque'lla peffoa_, ou peífoas, que para eífe 
effeito nomear aJunta da minha Fazenda. E ordeno outrofim , que o 
Prefidente, e Miniftros daJunra·, e Officiaes do Arfenal, nem poffaó 
vender materiaes para elle, nem tambem admittir alguns de peffoa.s 
poderofas, ou que fe inculquem por interveqçaõ dellàs, ainda que de 
fua qu~lidade fejaõ mui.to bons, por evitar com iffo a prefumpçaó. 
que póde haver contra elles, de que os venden:l por mais do j ufto pre
ço. E fuccedendo que fe faça pelo contra rio, e fe altere e fie Capitulo, 
em parte , ou em todo, me darei por mal fervido, para mándar proce
der como 1ne parecer conveniente. A'entrega de todos efi:es materiaes, 
que fe fizer ao Thefoureiro, ha de ailifi:ir o Patmó mór, e Eícrivaõ do 
Thefoureiro, que haó de affignar termo de bondade, e qualidade dos 
generos, que entregarem as partes, as quaes haõ de tra7.er os di'tcs ter
mos com conhecimenros em fôrma da receita d'o Thefoureiro, para o 
Intendenre lhes pô~ os preços. C A-
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C A P I TU L O XI. 

Que o Tbejoureiro ferá obrigado a dar conta ao Intendente Geral da Ma
rinha dos mctteriaes' que ha nos .ll.rmazens. 

-

pAra que nos Armazerts naõ hàjà falta de rrtateriae·s, e fe comprem 
a tempo que fe poffaó achar com,mais commodidade da minha Fa

zenda: O Thefoureiro ferá obrjgado todos os fabbados, em que for 
á I\1eza do Intendente Geral, a conferir os defpachos com o livro dos 
gaftos miudos de cada femana; e a dar conta ao qito Intendente dos 
materiaes, que ha nelles, e dos que faó neceffarios, para elle o fazer 
prefente naJ untá de minha Fazenda, e fe poderem ~;;omprar .a tempo, 
e com menos defpeza. 

C A P I TU L O XII. 

Que o The.foureiro, e feu Efcrivaõ naõ trardõ 110 ferviço do Arje11al ef
cravos, ou criadosfeus, nem occupardó emfeu'ferviço os ho· 

me1zs , que nelte trabalhare~. 

E Porque tenho prohibido a meus O.fficiaes, que naõ tragaó em feu 
ferviço efcravos, ou criados feus, a quem fe haja de pagar jornal 

de minha Fazenda: Ordeno ao Theioureiro dos inateriaes, e íeu E f. 
crivaô, que naô tragaó no ferviço do Arfenal efcravos, ou criados feus, 
nem occupem em feu ferviço os homens, que nelle affiftem com arde. 
nado, nem aos que fe tomarem de jornal ; antes procurem que elles 
tr.abalhem com o cuidado que devem; é aos que o naô fizerem, defpe· 
daáó, c tomaráô outros em f eu lu()'ar, debaixo da pena de perdimen .. 
to do feú ca r·:;o , e das mais que rekrvo ~o meu Real Arbitrio • 

. C A P I TU L O XIII. _ 

Qut o Thefoureiro, tanto que as náos fabirem para fóra da Barra , procu· 
rard fe carregue .em receita por lembrança ao Executor do Arfenat o 

que hoztver éntregue ás refpeélivas pe.!Joas das mefinas 11áos , 
encarregadas da defpeza de lhes. 

TAnto que as .náos .fahi rem para fóra da Barra; requererá o T~1efo.u .. 
reiro ao Efcrivaó do Executor do Arfenal lhe carregue em recetta 

por l.ernbrança os materiaes, que houver entregue aos Defpenfeiros. E 
da dtta receita por lembrança cobrará con~1eciménto em fórina para íu~ 
conta, com 0 qual, e o mandado da defpeza do Intendent@, lhe fera 
levado em defpeza em fua conta, o que houver entregue .. 

Tom. YI. L i i Qyan-
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Quanto aqs Arruamentos , e Petrechos 
de Guen;a. 

CAPITULO I. 

Dos livros , que h a d:e ter o Thefoure~ro : e a fôrma com· que ft hao 
d·e fazer as receitas, e dejpezas delles. 

r H A verá hum livr0-, que firva.de receita, e defpeza do The..: 
· foureiro, no qual fe debi·te nas paginas efquerdas tudo o 

qu-e receber de armam,entos, muniçóe.s, e mais petrechos de guerra· ; 
e fe credite nas paginas diréitas do mefmo livro todos os armamentos, 
e mais coufas, que o mefmo Thefoureiro defpender, pela maneira fe-: 
guinte. · · , 

2 No alto da pagina do livro, em que fe principiar a efcrever a 
receita, e defpeza, lançará. o Eícrivaó refpeaivo por titulo o nome 
do Thefour.eiro, que fe achar provído. Comprehenderá a efcrjta a lar•. 
gura de ambas as paginas: .Poildo-fe no meio da pagina efquerda, lo· 
go depois do dito titulo E1ztrada, que he a receita; e na direita Sabida, 
que contén:t a defpeza. Nas mefmas hgdas efquerdas fe carregaráõ' em 
receita todos os ;trmamentos, e mais petrechos de guerra, que o The
foureiro receber diari.amente :\ Pondo-fej.unto ao titulo de entrada por 
algarifmo o anno, mez, e dia, em que forem feitas as entregas de ca·• 
da hum dia: Seguindo fucceffivamerite os mais dias nos me.ios das pa
o inas: E continuando fe affim em toda a mais parte do livro, que for 
hnçando, declarando.-fe na fórma fegui nte: Por taes armamentos (ou 
outras munições) que recebeo o dito Thefoureiro de Fulano; a tal p1·eço , 
na conformidade da orde~ da Junta da fàzenda, 01J do Intendente /Íla Ma ... 
rinha, importa ta1Zto. Com a qual quantia de dinheiro ha de o Efcrivaó 
fahir por algarifmo á margem direita do mefmo affento; e na efquerda 
lançará o pezo, ou numero das munições, fegundo a fua qualidad~; af
fignando o Efcrivaó, e o Theíoureiro affim a receita ·, como o cçmheci
mento em forma, para o dar á ·parte, que entregou o effeito. 

3 T.anto o termo da receita, como o conhecimento, devem ter 
identico -numero. O qual ha de principiar em num. r. no princi.pio do 
mez deJ aneiro de cada hum anno, até ao que .findar po ultimo de De .. 
zembro dellc. Na fahida fe deve praticar o mefmo rbethodo em tudo 
que defpender o 1~he.foureiro, como tenho ordenado para a receita: 
Eípecifi..:ando-fe a ordem, por que fe faz a defpe·ha; o cufto dos gene· 
ros· , que levará fóra a quantia por alga.rifm.o; e as· munições, e mais 
petrechos na· referida fónna: Affignando a parte, que feder por ell'" 

rregue das ditas coufas ~· NumerJrído-fe do rriefmo modo eftas ,parti" 
das de defpeza, conforme a3 d<! receita. E advertiráó o Thefourciro, 

e 
'' 
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e o Efcrivaõ-; que em cada huma da~ paginas do livro fe devem.lançat 
os termos, que nellas couberem, até ficarem de todo efcritf!S as primei-

. r~s dellas, para fó entaó fe paffar ás fubfequentes. No pautado do dito 
l1vro Íe deve deftinar 11Uma eíheita columna, para fe apontar em cada 
hum~ das ,addiçóes a folha do livro . Auxiliar, onde exifte a conta da
quelle armamento, ou petrecho, para a qual fe deve paífar a dita ad~ 
diçaõ. , 

4 Para a's contas de debito, e· credito demOnftrativas de todas as 
entradas, e fahidas de cada hum dos armamentos, e munições: Orde
no, que o refpethvo Thefoureiro tenha hum livro Auxiliar, p autado 
com as linhas, que f<;> ,rem proprias para a .fórma\ que ma is geralmente 
pedem as contas das referidas munições: Ficando ainda ao cuidado do 
Eícriturario ajuntar-lhe demais as linhas, que pedirem em certos títu
los as diverfas divisões. 

5 Em parte de.fte Iivto fe haõ de accotnmodat, em conta de entra- . ' 
da, e fahida cada hum dos armamentos, e· mais petrechos de guerr~, 
que P.elo livro da receita, e defpeza confi-ar que eftaó a cargo do The
fouretro. E a outra parte do mefmo 1livro Auxiliar deve fervi r para fe
melhante~ ·contas das peífoas, que receberem os ditos armamentos, e 
petrechos , para delles dar conta. · 

6 ·N efte livro abrirá o Efcriturari"o as neceflarias contas: Formando .. 
lhe por titulo o do feu refpeél:ivo genero: Efcriturando o debito na pagi-

. na efquerda; á margem o anno ., mez, e dia; e logo em columna dentro 
o pe1.o , ou numero dos ditos petrechos, fegundo a fua qualidade, que 
no mefmo dia for debitado ao ~hefoureiro no livro da fua receita, e 
dcíper.a: Declarando-fe o feu cufto; a peffoa, que vendeo, ou entre
gou; o preço; e em linha fóra o cufto total: Obfervando-fe a me[ma 
formalidade no credito: Lançando-fe a defpeza, que confta·r em todas 
as partidas, que fe acharem no referido livro de ~eceita, e defpeza, 
para que no dito livro Auxiliar poffa conil:ar em hum golpe de vifta o 
eftado da receita , e defpez<t de cada' genero encarregado ao menciona- · 
d.o· Thefourei ro. · 

7 No mefmo livro fe efcrituraráó em con'tas feparadas com o dito 
methodo em competentes titulas os armamentos, e ma.is petrechos , 
que receberem diverfas peffoas., par~ dellcs darem conta: Formando
fe tanto nos extraél:os das contas d.o Thefoureiro, como n~:;fl:a s h uma 
columna interior, para ie notar os encontros de contas: Pondo-fe a fo
lha da conta, donde procede a partida, na fahida da con'ta do Thefou-. · 
reiro: E lançando-fe ·a folha, em que fe acha a conta da peffoa, que 
recebeo os armamentos, ou petrechos. · 

8 Igualmente fe lançaráó nefte ' · ou em outro livro ·' as cont~s dos 
affenros, on commi fs6es, em que fe ordenarem, ou pedu·ern prov1men- . 
tos para os Armazens das armas: Lançando-fe na pagina efquerda das 
Inefmas con tas a rel ~ ça5 que feder, ou mandar para o dito ~rovirnento 
fer feito; e na pagina direita a declaraça-ó do mefmo proVImento en· 

. . trado, 
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t.rado, qu~ndo eile fe receber: Para que ai li fe poffa examinar logo, 
fe foraó pontualmente executado:) os contratos, e as ordens. Depois 
de conftar pelas contas correntes dos generosa quantidade, que exifte 
de1les, conftaráõ igualmente por efte livro as quantidades, e qualida
des, (]Ue Jc cada hum dos ditos generos eítiverem pedidas, para que 
tudo corra com boa ordem. 

9 · Para fe regular exaél:amente a efcrituraçaó das contas do The~ 
foure~ro dos armamentos, e mais petrechos de guerra , pelo que per~ 
ten.ce aos que exiftem do tempo preteri to= Sou fervido, que fe forme 
hum inventari('J muito exJét:->, e eípecifico na prefença do Intendente 
da Iv.larinha, do refpeétivo Thefoureiro, do Efcrivaó do feu cargo ,dos 

' Mefi:res, do Patraó mór, e dos mais O.fficiaes, yue fejulgarem necef
farios: o~ gu.aes todos affignará6 -nelle; e(pecificando·fe as quantida
des, pelas quaes fe co!l:umaó contar, e pagar, ou fejapor conta, Oll 

por pezo , ou por medida, fegundo as Ji visões, e diftinções, de que 
fa6 fufccptiveis os generos, e juntamente com o feu preço. Em cada. 
arma, ou petrecho deverá marcar-fe huma fenl1a com a letra P, com a. 
qual fe denotará, (jlle os ditos generos faõ do tempo da Adminiftraçaó 
preterira, recebidos por inventario. Bem entendido, que por efta ef
pecíficaçaó do inventario naõ fe deve ficar ignorando coufa alguma que 
feja necelfaria , para fe formar conta difcinéta de cada huma das efpe
cies, e feus valores pelo culto, até as mini mas partes dellas: Pratican-

1 do-fe ifto.oaó fó no principio defra n<;>Va Adminiftraçaó, mas todJs as . 
vezes que as contas paffarem de huns para outros Thefourúros. 

zo Todas as receitas, e defpezas, que fe fizerem ao Thefoureir<> 
das armas, e mais petrechos de guerra, ferá6lançados com toda a rniu"' 
deza; de forte, que de qualquer coufa que feja, fe poífa conhecer fe 
ha falta; e que havendo-a, por quanto deve fer fatisfeita. A cujo fim, 
mando fe marquem as fobreditas armas , e petrechos, e mais coufas 
defta repartiçaõ. Primo, com o numero de hutn por diante, nos que 
entrarem dentro de cada hum anno. Secundo, com a nota do. me f mo an
no ·, feguida pela ordem das letras do Alfabeto, o que he mais expe
dito, que os algarifmos. E Tertio, com feu pezo, daquelles gene
ros, por que fe deva receber. 

cAPITULO . H. 

Q!.te baja hur;z livro para ft lançarém as de[pezas miztdas de armamentos J 
e petrechos de guerra , que fe fizerem por defiJachos do b1tende12te da 

· Marinha, para de/Jas cadafemmza fe lhe paffar mandado. . 

H A verá hum liv~o para fe lançarem as defpezas miudas de petre.; 
chos de guerra de cada dia, no qual fe lançaráõ em defpeza ro

dos os que o Intendente da Mar inha mandar dar pol' feus defpacho,s, 
(_1ue naó forem para apreftos das náos: Faz~ndo-fe aífento delles deíde 

.a 
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· a fegunda feira até o fabbado. Em cujq dia ferá obrigado o 1'hefoureio' 
ro a ir á Meza do Intendente com o dito livro, por e.fte rubricado ,, e . 
com os referidos defpachos; P.ara mandar pelo Contador. do Arfenal 
c~nferillos com as· partidas do mefrno livro ·; e para que eftando ajufta
dos, e as .partes affignadas nelles, fe lavre encerramento do que impord 
ta rem, affignando nelle o Intendenté com o Contador: E _.formando
fe no fim de cada mez dos ditos defpachos , .e.defpez;as)}..UJ.Ua folha a el ... 
les junta, em que declare efpeci1icarnent~ ó refpeél:iv:o Efcrivaó os pe• 
trechos de guerra, que cada h uma das partes t'~cebeo. Folha, na qual 
~ffignará o Efcrivaó, ~ ointenden·te, que l.he mandará paffar mandado 
JUnto á mefma folha·' para fe levar em defpeza a rua import·. ncia: Sen
"do afpad·as, e averbadas as referidas addiçõ.es 'no me.ncionado livro, de 
como fe lavrou a dita folha, e fe mandou levar t> m defpeza ao The
fourei ro Fulano' ; e nas coftas della f e porá çertidaõ da verba. E o E f .. 
crivaó, a que tocar, lançará em,defpeza ao dito The[oureiro, Gs.petre· 
chos conteúdos na rnefrna folha, na fórma do Capitulo I-. do Regimen: 
t~ de~e Thefoureiro. O qual faltando a efta oprigaçaõ, lhe naõ ferá 
levado t!1Jl défpeza o que na fernana que faltar houver de f pendido. 

r 

C API TU LO III. · 

Que o Thefoureiro naó comprará gener_o algum do f eu recebimento • . 

E Porque naõ convêm á boa ·arrecadaçaõ de minha Fazenda, que os 
Thefoureiros comprem os effeitos, que fe haó de carregar em fua 

receitil; o fobredito Thefoureiro nem comprará armamento, muni· 
~óes, ou outra qualquer coufa da r.epartiçaõ da fua Thefouraria; nem 
Inculcará peffoa, que venda os ditos generos; porque as compras das 
munições de guerra neceffarias para o Eftado, quero as faça o Inte~
d~nte da Marinha; e no feu impedimento a peffoa, que para efte ef· 
feito nomear aJunta de minha Faz~nda. 

CAPITULO IV. 
I 

Que o Thefoureiro terá particular ~uidado da limpezas das armas. 
< 

Q~Thefourei ro terá particular cuidado de mandar alímpar todas as 
armas, que efl:iverem nos Armazens, e concertar aquellas, 4ue 

neceffitarem de concerto, e de que eftejaó todas .feparadas; em ordem . 
a que na occafi'aô, que forem nece[arias, fe poffa ufar dellas. Na mef· 
ma fórma procurará qve f e concertem os reparos, fazendo tudo ,prefenw 
te ao Intendente, pal'a que lhe dê ordem para o mandar fazer. 

CA· 
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CAPITULO V. 

!J.!ee o Thefoureiro , tanto que as náos , que ft mandarem para fó1~a , fahi._ 
rem pela Barra, procurará ft carreguem em receita por lembran-. 

fa ao Executor do Arftnal, o que houver entregue á pe.f- -
foa, que for encarregada dos petrechos de guerra, 

e outros generos. 

L Ogo que os navios da Coroa fahirem para fóra, requererá o The.; 
foureiro ao Intendente da Marinha mande ao Efcrivaó da receita 

do Executor do Arfenal lhe carregue em receita por lembrança todas 
as anuas, artilharia, e petrechos de guerra , que houver entregue á 
peffoa, que for· encarregada das defpezas dos referidos generos para o 
ferviço dos navios: . E da dita receita cobrará_ conhecimento em fórma 
para fua conta, com o qua1, e mandado do Intendente da Marinha·, 
lhe ferá levado eni defpeza Q que houver entregue. 

CAPITULO VI. 

Da jian;a, que deve dar o Thefoureiro das madeiras, materiae.r ; 
e munifoes de guerra. 

·ANtes que o Thefoure,iro das madeiras, munições de guerra ~ e' 
materiaes entre a fervi r, ferá obrigado a dar a fiança do eftylo, á 

fatisfa~aó da} unta de minha Fazenda, e fem ella fe lhe naó dará poife., 

CAPITULO VII. 

Que tanto que 'O dito Thefoureiro acabar o tempo do [eu provimento , o Inten~ 
dente Jhe nomeará Ejcrivaõpara lhe apromptar a eflriturafao da 

· · fitei: conta parei a ir dar. · ' · 

TAnto que o dito Thefourei ro acabar de fervir o·s tres annos, por 
que for provído, e o que lhe fucceder tiver tomado po.ffe, lhe co• 

meçará logo · a fazer entrega de trodos os materiaes, que tiver. em feli 
poder. E para affiftir a dla, nomeará o Intendente o Efcrivaó, a que 
tocar fervi r com o novo Thefoureiro, o qual virá todas as tardes affi ft ir 
á tal entrega. E paffando efta de hum mez, e conftandQ que he por 
omifsaó, ou conveniencia do Thefoureiro, que entrou, ou do Efcri-. 
vaó, naó venceráó ordenado: E fendo pela do Thefoureiro , que aca'" 
bou, lho pagará de fua fazenda todo o mais tempo que durar a entre
ga; porque. naó ferá razaó, que por omiffaó, ou conveniencia de cada 
h um delles deixe de dar conta de feu r'ecebirnento. E feita a dita en
treg a, o I ntendente lhe nomeará Eférivaó, que . lhe falde as contas; 

ai 



da Cidade de .Goa. So 
/ 

as ~uae.s dará feitas no te.rmo que lhe limitar, que ferá de maneira, que 
nao de1xe de entrar na Contadoria daJ unta de minha Fazenda, no 
tempo que efta determinar. 

' 

R E G I M E N · T · O 
Dos Efcrivãos do Ar[enat de .Goa. , 

CAPIT{JLO I. 

Da ob~igaçaõ dos Eftrivães. 

Q S Efcrivães do Arfenal Real de Goa feráó obri.gados a vir a elle 
. os dias, ,e horas difpoftos nefte Regimento. O Efcrivaó, que a f· 

fiftt: a dar os materiaes, virá mais cedo. E e{peraráó que venha o In· 
tendente da Marinha para a Meza do Defpacho; e l0go que entrar pa· 
ra ella , bufcaráó feus lugares , para faze:rern tudo o que elle lhes O'rde
nar de meu ferviço: Havendo-fe no exercicio de feus officios , e arre
c~daçaó de minha Fazenda com grande zelo; ~verdade: E tendo par
ticular cuidado em exam.inar os conhecimel.'lt03 em fórmà, e mais pa
peis, que fizerem~ e as receitas, e defpezas , que lançarem aos_ The
foureiros, e as ' entregas de materiaes , qu_e· fe comprare.m: Com tal 
inteireza, que nem minha Fazenda, nem aiil peffoas .que os venderem , 
fiquem prejudicadas. O rriefmo obfervaráõ nas folhas das ferias, a que 
affi~i're:m, e em todo o mais exped·iente. O que faltar a eflia obriga
çaõ , . naó fó ferá inhibido da ferventia do officio, em que fe achar; 
mas tambem procederá contra elle aJunta da minha Real Fazenda, 
como lhe parecer conveniente. . . . 

CAPITULO li. 
I . ' 

Que o.r Efcrivães executem o que lhes compete pelos Regimentos 
dos Thefoureiros do Arftnal. 

QS ~fcrivães do Arfenal e~ecutar.gó tudo o que lhes ordeno nos Re-
guttentos dos Thefouretros do mefmo Arfenal ; affim com a· re· 

ceita, e defp'eza do dinheiro, e mantimentos; como com as das madei
ras, materiaes, e munições de guerra. Fazendo o contrario, procede
rá cont~a elles aJunta de minha Fazenda com a demonftraçaó que lhe 
parecer. 
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C A P I T U L O IH. 

QJte o E _[crivao, qtte aj]iflir ao pagamento das folhas de jornaes da Ribeira 
das N áos , paffe certid_aõ das peffoas qtte deixaraõ de cobrar o 

· que lhes pertence. 

N As occafióes, em que_ fe_fizer pag.amento das ferias das peffoas, 
que trabalharem na R1be1ra das Naos de Goa, fe ha de achar fem· 

pre a ellas prefente o Efcrivaó do refpeétivo Thefoureiro ·, e os Mef· 
tres, para reconh~cerem os Officia·es em aél:o de molha: Paffando o 
dito Efcrivaó, no fim da mencionada folha, certidaõ, em que declare 
as peffoas, que deixaraõ de cobrar feus jornaes, e a total importancill 
delles, por naó apparecerem no atl:o do pagamento, na f6rma feguin-
te : Das peffoas contetJdas nefla folha das _ferias ntlÕ fo1Aaõ paga_s as que 
abaixo je dectaraó, por 11aÕ apparecerem no aélo do paganzento; a jaber 
(por titulo) Carpinteiros F. xerafins ( feguidas h umas peffoas depois 
de ou-tras, em columna, para f~ fommar a importancia do que vence
raó) F. xerafins, &c. (por titulo) €alafates, na me{ma f6rma a-eima 
referida, e affim todos os outros Opera rios da dita Ribeira. E todos o,; 
mais foraõ pagos com o dinheiro, que parafatisfafaÕ deflafolha havia re· 
cebido Fulano, The.foureiro encarregado da receita, e dejpeza do dinluiro 7 

e mantimentos do Arfenal Real, em mi1zha prefenf~t, e na dos Meflres Fuaó, 
e Fuaõ, que os reconheceraõ, ·e C01J-'ligo affignaraõ. Goa, &c. ( haõ de affi
gnar o dito Efcrivaó, e Meftres.) No livro do Ponto, á margem dos 
affentos dos referidos Officiaes, que deixara6 de C@brar, fe poráõ as 
neceffarias declaraçóes, de que naó houveraó pagamento ·dos j orna e~ 
de taes dias, e quantias. E-nefta conformidade deve declarar o men .. 
cionado Efcri vaó, na certidaõ que paffar na dita folha, que fuppofto 
efta importar a quantia de tanto, abatida a que importaõ os jornaes dos 
O.Biciaes, que naõ appareceraó ao pagamento, fica fómente fervindo 
de defpeza ao dito Thefoureiro na quantia de tanto , que defpendeo. 
Affignará novamente o Efcrivaó, e o· Contador do Arfenal. 

CAPIT.ULO IV. 
' -

t 

Q!te os Efcrivães feráõ obrigados a fazer cor1•entes as contas aos The-
foureiros do Arfmat, para ha7Jer-em de as dar na Contadoria 

· da Junta da Fazenda. 
r·· • -

O S Efcrivães feráô obrigados a· lançar, e falda r as contas dos The
fourei ros, com que refpetl:ivamente fervi rem, para poder entrar 

na Contadoria daJ unta da minha Real Fazenda 5 fem que pó r efte rra· 
balho levem coufa alguma, por ferem meu Real ferviço. 



da Cidade de Goa. 

CAPITULO V. 

!2Jte o Eflrivaõ, queje·,·vir na Intmdencia da Marinha, terd hum livro, 
enz que la11ce todos ·os de.fpachos, que o Intendente der, e paffa

portes que paffar • 
. Q Efcrivaó ~que fe~vir na Intendencia da Marinha, ~t-erá hum livro, 

em que fe lancem todos os defpachos, que o Intendente der; paf
faportes aos navios, e mais embarcações, a quem he co.ftume d'ai-fe pe_ .. 
lo Ar.fenal; precatarias, e mandados, que fe paffarem para os Minif
tros de J ufhça; e todas as mais nomeações , e provimentos dos officios., 
que o Intendente fizer, e forem de fua jurifdicçaó. E todos eftes def
pachos, depois que. ó Efcrivaó os fizer, e b Intendente os affignar, os 
l1a de regiftar no dito livro, e lançar-lhes as folhas do regiil:o, debaixo 
do final do Intendente. 

CAPITULO VI. 

f!!Je o dito Ejcrivaõ terd outro livro, em que ha de regiflar todos os nzan• 
dado.s, de mantimmtos, e mais co~tjas, que o Inte.ndettte man-

. dar paffar. 
' t - .. .. - .... . 

TErá outro livro, em que ha de regiibr todos os mandados, dos 
. mantime tos , e ma i~ coufas, que o Intend·ente affignar· para pw~ 

VImenro das náos, e o mais que tocar ao Arfenal .. 

CAPITULO VIL 

Que o Efcriv.aõ terá hztm livro, em que tome as fianças aos Defpen[eiros, 
Meflres, Carpinteiros, e Catafates. · 

TErá o, dito Efcrivaó outro livro, em que to.me as fianças dos De f-
. penfeiros , e dos .Meftres Carpinteiros, . e CaLt~ates, em qu~ fe. 

obr1guem enfina r os Moços, Aprendj~_zes de feu officto; e nefte livro 
Po~ titulo reparado deve lançar as fianças dos Defpenféiros , e d~s <?f: 
fici~es Carpinteiros' e Calafates, que tom.ará e~ f?rma que ~ao r:JaO 
fal_hdas; porque ha de correr por fua conta .o preJULZO que ndfo tl-ver 
llltnha Fazenda~ . · 
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C API~ULO VIII. 

Das certidões, e mandados, que o Eftrivaõ da b~tendencia h a 
de paj{ttr. 

' 

O Efcrivaõ da Intendencia da Marinha ha de paífar as certidões aos 
Meftres dos na vi os , e mais embarcações mercantes de como tem 

defpacho pelo Inten~ente, para lhes darem. paifaportes; ?s mandados 
aos Thefoureiros do Arfenal ; os precatonos para os J u1zes de Fóra 
darem á execuçaõ o que lhes deprecar o Intendente da Marinha fo
bre ·os particulares do mefmo Arfenal; as cartas de Piloto; e as dos 
Officiaes de provimento .do Intendente; e todas as ordens q~e forern 
neceifarias para o expediente do Arfenal. 

Para o Cuntador do ./J.rje11.al • 

. ·CAPITULO I. 
' 

Que· o Contador Jeja pejfoa de experjencia, e digna de con.fia·nça, e q_ue 
Laffiflird em hz.Jma c aja Jeparada para tomar as contas. . -

POr quanto a maior parte do_ expediente do meu Arfenal de Goa; 
e boa arrecadaçaó da !llinha Real Fazenda delle, confifte na petfoa, 

que houver de fervir de Contador no rnefmo Arfenal : Ordeno, que 
feja peifoa, que tenha a indiípenfavel fciencia de qualificaçaó das con" 
tas, e que feja de fidelidade, que o faça digno defta importante ÍO"' 

. cumbenciã; o qual affiftirà em huma cafa para i[o deput~da, e fecha~ 
da no mefmo Arfeoal, com lua. meza., e atmarios para os livros, e pa· 
peis; e na mefma cafa com o Efcriturario, que lhe nomear o Intenden .. 
te, tomará as contas de fua obrigaçaó; e naó entt'ará na dita cafa pef· 
foa alguma, mais que aquellas de urgente neceffidàde; e virá á Meza 
do Intendente todas as vezes, que por elle for chamado, para infor .. 
mar naquellas ~aterías, de que ~a 'de ter mais noticia. 

C.APITULO II. 

Das contas , que e Contador ferd ·obrigado a fazer. 

O Contador ferá obrigado a fazer a cont,a de todas as folhas das fe .. 
rias da Ribeira das Náos; dos materiaes, que fe compr:Hem para 

o Arfenal, e obras, que para elles fe fizerem; as das madeiras, que 
entregarem os Feitores dellas; as dos Commi!far.ios de çompras, e 

'COW 



çonducçõcs de mantimentos, materiaés, e fretes; a dos Meftres, De f-. 
penfeiro8, Meirinhos, e Cirurgiões das náos. E pelo trabalho de toma<t a: ditas contas, naó levará falaria algum; excepto daquellas liqui'da
çoes, que as partes· requererem para bem de feu pagamento; porque 
d:ffas levará íómente huma tanga ; e das certidóes razas meia tanga , e 
Vm'te reis de cada verba que puzer. E findas as ditas contas, .as ha Je 
affignar o Intendente, pondo-lhes vifta; depois da qual nomeará o In
tendente hum Efcrivaó do Arf~nal; que com o dito Conta~or façaó a 
neceffaria conferencia entre ã mefma corita, e as dos refpeétivos The
foureiros. No cafo que ache alguma addiçaó de dinheiro; mantimen· 
to, material, ou outra qualquer eoufa diminuta, na cont~· que tiver to
mado, a carregaráó em receita nella; e dará a divida para o Executor 
a cobra r do Meftre, Defpenfeiro ; ou peffoa; que der a tal conta. O 
qual naõ entrará mais em meu ferviço; e fe lhe dar.á a maior pena, que 
P~.recer áJ unta da minha Fazenda; e fe entregará o procedido da di
.vrda ao Thefoureiro Geral do Eftado. Porém naó achando erm na di .. 
ta conferencia, e •que eftaõ conformes, fe pa.ffará certidaõ difío ao pé 
dos encerramentos da conta, que aillgnaráó ambos. E affirrt que as con
t~s forem acabadas, do ajufte dellas fe paffará quitflçaó á parte, que fe
ra affignada pelo Contador, e Efcrivaó, que com elle fetvir, e rubrica .. 
da pelo Intendente. . 

CAPITULO iii. 

Que o Contador [erd obrigado a fazer as contas dós mantimentos; que fo 
houverem de dar aos degradados, e mais peJJoas. · 

E Porque ao~_degradad?s· , e a varias peffoas ... elas e~b~rcaçóes fe dad 
pelo Arfenal os mantimentos, que lhes fa9neceffanos, e aos for. 

çados das galés para a viagem: O Contador fará a conta do que fe lhes 
deve dar, conforme o numero das peffoas; e dias; .e .do que importar 
pa~ará certidaó, para por ella o Intendente· mandar paffar mandado 
de .defpeza ao Thefoureiro refpeélivo, o. qual os entregará. E para Oi 

que fe houverem de dar para as náos, d~pois de v! r a lotaçaõ feita. pe:
lo Efcriva'Ó competente, verá o dito Contador fe eftá conforme ; e f• 
tando, paífará certidaó para o Intendent€ mandar paffar os m-andaclos 
pelo Efcrivaõ da Intendencia. · / 

CAPITULO lV'. 

!!!te o Contador ferd-obrigado a ajJiflir na Meza do Intendente, par afa-
zer os encerramentos nos livros dos gaflos miudos dos rejpetii- . 

· vos Thefoureiros. 

NA conformidade d? Regitne.nto dos Thefourei~os , 
Goa, faõ elles obngados a vlt .todas as ~em_ana~ · 

cho do Intendente com os livros de g.aftos dJ.anr 
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ro -, ou de madeiras, materiaes, e munições de guerra, e defpachos; 
por que f e fizera6 , para fe conferi rem com os -ditos livros. E porque 
do que importarem os encer.ramentos delles, fe .haó de paffar manda~ 
dos de defpeza aos reípetl:ivos Thefoureiros ·; o Contador ferá obri Q 

gado a affiftir na dita Meza, para fazer as contas da defpeza dos men-: 
c·ionados encerramentoi. 

CAPfTULO V. 
I 

Da fdrma , em q~te o Contador h a de examinar. as folhas dos jornaes da 
Ribeira das Ndos, e da verba da conferencia deltas. 

DE pois que o Intenden-te da Mar:inha der defpacho em cada h uma 
. das folhas dos jornaes , procedendo o Cpntador a examinalla; 

procederá nefta conferencia á vifta· dos pontos, e certida6 delles , affi,. 
gnadas pelos Apontadores. E achando-a exaaa ·, lhes paffará o Conta-

' dor verba de conferencia na fórma feguinte : Importa efla feria de C ar~ 
pinteiros , Calafatu , e mais pejfoas 1 que trabalharaõ na Ribeira da; 
Náos, em a [ema1za, oufimanas,, de' tanto até tanto tenzpo , 1 tudo como net~ 1 

la, ou netlas fi moflra, a qua1z.tia de tanto. Goa, &c. Affigna rá o Conta• 
dor. D epois de íe achar ailim proceifada a dita folha , a rem~tterá ao 
Intendente da Mafinha, para fe lança~: o defpacho, que lhe vai orde
nado no Capitulo li. do Regimento do Thefoureiro 'encarregado da 
receita, e defpeza de dinheir~, e mantimentos do Arfenal de Goa. 

, REGIMENTO 
P.ara o Executor do Arj'enal. 

' CAPITULO I. 

Da fdrma , em que fe baõ de fa .zer a.s receitas por lembratlfas 
ao Executor. 

i ·HAverá hum livro, no-qual por defp.acho do Intendente f~ 
. ca~regaráó·em receita por le.mbrança ao Executor por hurn 

dos Efcnturan.os do Arf~nª'l, que fervHá de Efcrivaõ do feu cargo, 
todos os matenaes, e ma1s coufas, que fe entregarem aos Meftres das 
náos, e mai s peffoas , que ne~las tem a feu ,cargo ·a defpeza da minha. 
Real Fazenda; e bem entend1do, que na dita receita fe deve efpecifi
car o cufto de cada genero, e material, do mefmo modo qu e tenho or
denado fe lancem nos competentes livros dos refpeélivos ThefoureÍ"' 
ros, para o dito Executor ter cuidado de obrigar as referidas peffoas, 
ou ourra.s quaefquer, a darem as contas c!e defpeza ao Contador do 

. Arfcnal, na qual fe ab~nará affim o que legirimamente defpenderenl 
no 



da Cidade de Goa. 
no fornecimento das náos, como os materiaes, que por conta de mi .. 
nha Fazenda forem remettidos ao Norte, e Sul; aprefentando conhe ... 
cimentos em fórma, por onde confie que ficaraô na fua devida arreca
·d açaõ entre'gues aos Officiaes de minha Fazenda. Das contas, que fe 
acharém legalmente faldadas fem duvida, fe paífará qui.taçaó ás partes 
na fórma' qu·e ordeno pelo ·capitulo II. do Regimento do Contador. E 
occorrendo nellas alcances, o Contai:lor, e Efcrivaó, que as liquidar, 
paffaráõ certidaó da divida, declarando os materiaes de que procedem, 
e o feu valor, para que depois defte , fer arrecadado, e lançado em ·re
ceita ao Thefou'reiro Geral d~s rendas Reaes do Efrado, fe poffa extra"' 
hir conhecimento em fórma da fua entregà, efpecificando-fe nelle as 
qualidades d0s materiaes • . E á vifta do di to conhecimento [e abrHJará 
na conta competente, que exíftir n.os livros do Thefoureiro, preceden
do defpacho do Intendente; e requerendo depois o Executor á J unta. 1 
da Fazenda com o traslado authentico do mencionado conhecimento, 
pa~a lhe mandar abonar os materiaes, de que fe tratar na fua receita 
por lembrança. · · . 

2 O rnefmo fe deve praticar com a arrecadaçaõ das ditas dividas, 
quando as contas dos Thefoureiros do Arfenal fe acharem recolhidas 
na Contadoria daJ unta da Fazenda para ferem examinad.as; f6 com a 
difFerença, de que na mefma Contadoria fe efcríturaráó em cre9ito 
dos refpeB:ivõs devedores as entregas, que na dita conformidade fe fi. 
zerem na Thefouraria Geral; abonando-fe nos livros dos 1'hefourei~ 
ros do Arfemtl, e precedendo defpachos da referida Júnta. 

CAPITULO II. 

!bte tanto que os navios da Armada, ou outros da Coroa , Jabirem para fd
ra, fe carregard em receita por lembran;a ao Executor tudo o que os 

Thefoureiros entregarem aos Meflres, Defpe7tfeiros, e Cirur-
, giões, e mais peJ[oas das ditas embarcaçõ.es, f! cujo cargo 

pertmce a defpeza deltas. 

E P?5que fe d.eve tomar conta aos Meftres, Défpenfeiros, Cirur-
.g1oes, e mais peffoas d·e tudo o qHe fe lhes entrega; tanto que og 

nav1os da Coroa fahirem pela Barra fô(a, fe carregaráó em receita por 
lembrança ao Executor os fobrecellentes, que fe entregarem aos Mef· 
tres., mantimentos, e defpenfas, que federem aos Defpenfeiros, e 
bottc:as aos Cirurgiões, armas, e polvora á peffoa encarregada deftes 
generos; e das ditas receitas por lembrança fe paffaráó conhecimen
~0·~ ern fórma para as contas dos Thefoureiros dos mantimentos, ma-

euas, materiaes, e munições de guerra. 

CA-
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C A P I T U L O III. 

Q!te o Executor for á obrigado, tatzto q,ue os navios da Armada, ou outros da 
Coros entrarem no rio de Goa , e deitarem ancora , a ir a elles com o 

jêu Efcrivalf, e Patraõ mdr da Ribeira dru Ndos. 

T Anto que os navios da Armada, ou ou'tros da Coroa, entrarem no 
rio de Goa, e deitarem ancora, ferá obrigado o Executor a ir a 

elles com o feu Efcrivaó, e Patraõ mór da Ribeira das Náos. E lhe fa .. 
rá deitar cadeados nas efcotilhas' praças de armás' e paióes dapolvo .. 
ra, e trará as chaves para a terra ; como tambcm os livros das defpe .. 
zas dos Meftres, Defpenfeiros ,' e mais peffoas, que deva.ó dar contaS 
no Arfenal; naó confentít}do fe lance nelles defpeza alguma, depois 
de deitarem ancora. E logo que chegar á terra, os entreg-ará ao Intell" 
~ente, que mandará a hum Efcrivaó conte as folhas, que os ditos li .. 
vros trazem efcritas ; declarando em hum termo , -p,or elle affignado, 
quantos a1fentos tem de receita_, e quantos de defpeza; e irá entre hüns, 
e outros dando -rifcos, para que fe naõ polfaó accrefcentar os affentoS· 
Entregando-fe os mefmo~~livros ao Contador do Arfenal por defpachq 
do Intendente para tomar as cont~s. Ne~hum Meftre, Defpenfeiro, 
ou qualquer das fobreditas pe:ffoas, poderá fer novaínente n_omeado pa .. 
ra embarcar com os refer~dos empregos fem a'prefentarem certidaó de 
corno tem dado contas do que fe lhe entregou no Arfenal, ~mais re" 
parti~óes de minha Real Fazenda. 

CAPITULO IV. 

Da fdrma, em queft bao de deftarregar as receita.r por lembrança, qúe {4 
houveremfoito ao Executor, do que fe en-tregar aos Meflres, Dejpen-

. ftiros, Cirurgii!es ·, e mais peffoas. · 

E Para fe abonarem ao Executor as receitas por lembrança , qüe (e 
lhe houverem feito dos fobrecellentes ,-mantimentos, defpenfas' 

boticas, armas, e polvora dos ' n~vios da Armada , e mais embarcaçõeS 
da Coroa, lhe paffará o Contador do Arfenal certidaó de encerrametJ" 

. I 

to da conta, <que tomar aos fobreditos O.ffi.ciaes • . Com ella requerera 
na Junta de minha Faz~nda ~he mande defcarregar as ditas r~eitas por 
lembrança. E os mant1mentos, materiaes, e mais coufas, que fe acha· 
rem exifrentes nas mencionadas embarcações ao tempo que chegarer!l 
a Goa, feráó debitados nos livros dos refpeél:ivos Thefoureiros, e daS 
fuas receitas fe extrahiráó conhecimentos em fórma. pa-r:1 as· contas daS 
peifoas, que as devem dar ao Contador do Arfenaf na fobredita forma· 

CA .. 
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CAPJ'T ULO V. 

Que ao Exuutor fe carregard em receita prtr t~mbranf.a as pagas , q~e ft 
adiantarem á gente Jo mar das guarnifÕes dos navios, que fugirem · 

para fe cobrar de (eu~ Fiadores. . 

TAnto que os navios ele Armaqa 7 oti outriJs -'!!uàéfquer da Coroa, fà .. 
hirem pela Barra fóra, palfará o Intendente da Marinha ordem ao 

Efcri:vaõ; que houver feito os affentamentos ~da gente de már·dtts guar
nições delles, para que dê relaçaó por elle affignada ao Ex€cutor das 
pagas., que receberaõ os ditos Officia€s, que faltaraó á moftra; com os 
nomes, ferras, em que habitaó; e doi f€US Fradores, para o Intenden .. · 
te dar ' o feu defpacho' que fe carregou em receita por lembrançá ao 
Exe~ut~~ em feulivro; e depois de. carregada; c·om c€rtidaó ao pé d() 
Efcnvao do· feu cargo, de como fe carregou a folhas tantas; fe ha de 
tomar razaq della no livro do Alfeneo de 'cada hum dos ditos navios, 
para c01:1ftar fempre .das faltas que houverem; e que fe pozeraó em ar
re.cadaçaó. Depois ha de o Executor obrigar os ditos Officiaes, e feus 
F1adores, a fatisfazerem o que na dita fórma teceberaó indevidamen .. 
te. E o dinheiro, que fe ciDbrar das das ditas execuções , ferá entregue 
ao Thef0ureiro Geral das rendas Reaes ; .extrahindo .. fe· ~a receita co:.. 

- nhecimentos em fórwa. E com-defpacho do Intendente fe porá yêrba. 
na receita por lembrança, que fe acha feita ao Executor para a fua con ... : 
ta; e fe dará certidaó ao Executado, de como fica defobrigado. 

CAPITULO VI. 

Das contas, que deve dar fi Executor , do que fo lhe tiver ç~rr~gadiJ· 
em receita por lemb1·anfa· · 

Q Exec\iltor do Arfenal , no fim de cada tres :mnos, ferá obrigado a. 
dar contas na Contadoria da] unta de minha Fazenda, das execu • 

. ÇÕes, que fe acharem carregadas em fua receita. Das quê naó eftive
rem fingas , confiando 

1
que prôcedeó de fua omiffaó , e negligencia ~ 

ferá obrigado a pagar por feus bens o prejuizo, ,que refultar á minha. 
Real Fazenda, Moihando porém qu~ fez todas as diligencias; que ef
tavaó a feu cargo, para fazer exigivel a cobrança das dividas, naó obf-' 
tante naõ f e haverem arrecadado; neífe cafo fe,lhe abonaráó na conta 
as ditas addiçóes naó cobradas; mandando logo aJunta da Fazenda · 
proceder na arreeadaçaõ dellas, fazendo expedir ordens de fequefrro, 
ou prizaó, fendo neceffarias, par~ fegurança da minha Real Fazenda., 

f 
r 

Tom. VI. N 
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REG IM E N ·T O 
Para os Efcriturarios dfJ .llrftnal •. 

., l 

CAPITULO I. 

Da obriga;aõ dos Ejcriturariof~ · 

O S Efcriturarios do Arfenal feráó obrigados a affifl:ir nelle de ma.: 
nhã, e de tarde ás horas, que tenho ordenado, para efcreveren1 

tud.o o que o ~ntendente lhes rnandár; e ajudarem os Eícrivães dos 
Thefoureiros nos pagamentos das ferias, gente do mar, e galés. Tam· 
bem ferviráó de Efcrivães das execuções com o Executor, para paffa~ 
rem os precatarias , e autuarem , e tudo o mais que· for neceffàrio na 
efcrituraçaõ dos livros dos Thefoureiros, para melhor expediente do 
defpacho do Arfenal; excepto o. efcre\'er nos livros da receita dos 
Thfoureiros delles, porque o devem fómente praticar os Efcrivães ref~ 
peélivos. 

CAPITULO li. 

fl!tB hum dos ditos E[criturarios fer7Jird de Guaràa-Livro.r~ 
. ' 

H Um dos ditos Efcriturarios fervirá de Guarda-Livros, tendo em 
feu poder nos arma rios deftinados no Arfenal para efte effei to , 

todos os livros, ou quadernos, que nelle tiverem fervido, para que 
poffa dar conta delles, quando fe lhe pedirem._ O Intendente da Ma .. 
tinha lhe nomeará hum Efcrivaó, do mefmo Arfenhal, que em hum li .. 
vro arande lhe carregue todos os ditos livros, e quadernos: Decla· 
rand~-fe , de que .fervio cada livro, e em que tempo. O affento, que 
fe fizer de todos, affignará o dito Efcriturario, e o Efcrivaõ, que lhos 
carregar. E nefta fôrma fe irá procedendo em todos os que pelo tempo 
adiante for recebendo. · 

CAPITULO IH. 

Que o E.fcriturario, qu~ fer'Vir de 'Guarda-Li'Vros, terd em feu poder to• 
dos os do Regiflo, de At'Varás, Pate1ztes, e mais papeis. 

O Sobredito Efcriturario, que fervi r de Guarda-Li,-ros, terá em Jell 
poder todos os livros de Regifto, de Alvarás , Patentes, Provi .. 

mentos, Contratos, Fianças, Fretamentos, e mais ordens, que ferá6 
rubricadas pelo Intendente da Marinha, e com encerramentos das fo"' 
lhas, affignada.s por elle, fe haõ de carregar ao dito Efcriturario para 
dar conta dellcs. 
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CAPITULO IV. 

Q.!te o dito Efcriturario terd emfett,poder hum·tivro de lembr~t~;a dos li· 
vros, e quader11os , que [e houverem de-entregar ao Contador do· Ar

fenat, ou a outra qualquer ,Pe/[oa. 

TErá o referido Efcrituraria em feu poder hum livro, em .o qual t~
. me em .lembrança os livros, ou quadernos, que houverem de fa

hrr de {eu poder para o Contador do Arfenal, ou para outro qualquer 
~fficial, a quem o Intendente ordenar, para negocio de meu Real fer-

- VIÇo, ou bem das partes. E qualquer delles darárecibo no dito livro, 
d_os. que receber. E quando os tornar a entrçgar, f e averbará o dito re
Cibo de como foraó entregues, affignando o dito Efcriturario a referi
da verba. 

CAPITULO V.- · 

Do emÔ!ume1zto, S7Ue o Efcritztrario, queflrvir de G,u.arda·Livros, h.a de 
vem·er da bufe a dos livros findos, que as partes reqJterer-ern. 

O Efcriturario, que fervi r de Guarda-~ivros, ha de venc;r da~ par
tes o emolumento de ·bufca_de cada llv:ro findo, que nao efteJa em 

aétu.1l exerci cio ,.huma tanga, quando. for neceffario , para delle fe ex:
trahir documento algum a requerimento \das me f mas partes ; e além 
do dit() emolumento, naó poderá levar mais coufa alguma, fob pena 
de f e proceder contra elle cpm a.s penas, que parecer áJ unta de minha 
Fazenda. · 

R E G I .J\1 E N T O 
Para o Porteiro da Cafa do Defpacho do Intendente da Marinha. 

I 

CAPITULO J. 

Da obrigaçaó do Porteiro. 

DEtermino, que haja hum Portei'ro, o qual tenha a fe? cargo, as 
. chaves da Cafa do Defpach~ do Intendente da Mannha, e das 

InaJs que o mefmo Intendente lhe ordenar; o cuidado de abrir, e fe· 
char as portas ·a feu devido tempo; de forte, que fe achem abertas an
tes das horas, em-que fe deve dar principio aos defpachos corno tenho 
~r~enado. Será da fua obrigaçaó chamar os Continuas para o necef-

, a110 expediente · rec~ber as petições das partes, e lhas dar com os 
d:.fpa~~os. E qu~rendo alguma peffoa fallar ap Intendente, l~e dará 
Pllme1ro recado, pa.ra que havendo de entrar, lhe abra a porta. 

Nij \ RE-
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REG IM E N T ·o 
Para os Continuos do Arfetzal. 

CAPITULO I. 

Da obrigaçaõ dos Continuo!. 
I \ 

O Rdeno que no referido Arfenal haJa tres Continuas, que-na Cafa 
do Defpacho do Intendente Geral ailiftaó fempre de manhã, e tar· 

de~ em quanto durar o expediente, para executarem tudo o -que f e lhes 
ordenar de meu Real ferviço. E ordeno, que a nomeaçaó ddles feja 
do referido Intendente: A quem encarrego, q,ue as peffoas, que pro· 
ve'r nos ditos empregos' fejaó de verdade; e intelligencia 'capazes de 
acudir a tudo que fo~ refpeélivo ao -expediente do Arfenal; e que naó 
fej aõ criados de nenhum dos Officiaes delle, nem de outras peffoas, a 
fim de eftarem fempre habeis par.:~ bem exercerem os ditos empregos. 

Seráó. obrigados a vir todos os dias ao Adenal de manhã, e de ta r· 
de, ás horas que difponho; e naõ fahiráó fóra delle, ilaó fendo por o r· 
dem do Intendente, e· Officiaes da Meza do Defpacho, para que todas 
as vezes que forem chamados, acudaó logo a fazer o que[<;: lhes orde~ 
nar. , · · · ~ 

·REGIMENTO 
J- I' 

Para o Patraõ mór. 

CAPITULO I. 
! 

Da obrigaçaõ 'elo· Patraõ mór. 

I Q Patraõ mór íerá obrigado a vir todos os diâs, muito cedo, 
á Ribeira das Náos para ir a bordo dos navios., que fe acha~ 

rem appardhados, e reparrir a gente por elles , á proporçaó da que 
lhe for neceífaria; vigiando fe os Meftres affiftem nelles , e o de que 
neceffitaó, para o pedir ao lntenden.te da Marinha, e dar conta do que 
fe faz nos ditos navios~ 

2 Será obrigado a ver, e examinar todos os navios, que fe apreí· 
tárem por conta de minha Real Fazenda; fe eftaó com o apparelho 
neceffario, e capazes de fazerem viagem; e faltando-lhes alguma cou· 
fa, dará conta ao Intendente par~ o mandar prover. ' 

·· 3 Igualmente ferá obrigado a pedir ao Intendente Ihe _mande dal' 
todos os fobrecellentes nece.ffarios para os navios, que fore-m para f~· 
ra, conforme a lotaçaó de cada h_um. E logo que da torna-viagem de1 .. 

. tarern 
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:ta rem ancora, irá a elles com o Executor do Arfenal, e f~u Itfcrivaô, 
para mandar vir para elle os qtle fobcjarem ·; e fe faber os que faltaó, 
e em que fe d~fpenderaó. · 

4 Invernando os naviqs no rio da Cidade de Goa , ferá obrigado 
a fazer amarrallos com as amarras , e ancoras, que lhes forem neceffa
rias ;' e os mandará cubrir, como he eftylo; ind.o todos .os dias ver fe 
dl:aólimpos; e .fe tem voltas, para lhas mandar tirar. E c~nftando qu.e 
no referido teve omiffaó, vindo-lhes por iífo a faltar alguma amarra, 
ferá obrigado a pagar o damno, que refult.ar ·á minha. Fazenda. 

) . Qyando as náos da minha Armada, ou outras quaefquer embar.:. 
cações da Coroa, fahirem-para fóra, embarcará neHas até fahirem ao 
mar; e em quanto naõ eftiverem fóra da Barra., naõ defemba . .rcará pa
ra terra. 

6 . Haveq'do noticia que vem as fobredrtas embarcaçóes, dará con
ta ao Intendente da 1\>:I.àrinha para mandar os barcos ·com ancoras ·, e · 
amarras á Barra de Goa , no cafo dé fttr allirri neceffario. · 

7 Fazendo-fe Cabria Real no rio da Cidade. de Goa , affiftirá a el
la, para ver as enxarcias, que faó neceffarias. E primeiro que fe ap
p'arelhe qualquer navio de enxarcias novas, ou Feforma, duá huma re
laçaó do que for nece.(fario, por elle affignada, ao Meftre da tal embar· 
eaçaó, para qqe com ella venha ao Intendente da Marinha. O qual da .. 
rá defpacho, para fe entregarem a's ditas enxarcias ao Meftre, da qua
lidade, e forte, que o Patraó mór dilfer .. :Ao receber das ditas enxar~ 
C'ias affiftirá o dito Patraó mór, com0 l-ambem ao· enxarcear, e appare .. · 
lhar os ditos navios, para trazer o que fob_ejar_, aos Armazens do Ar
fenal, e entregar ao ·r:efpeél:ivQ Thefoureiro. Nos navios, que fere
f~rmarem, ferá obrigado o Meftre a entregar todas as enxarcias velhas 
pela~ novas que ,receber, na fórQla que ordenó) pelo C:ipit~lo VII. do 
Regimento do Thefoureiro dos materiaes. E affiftirá tambem o PaHaó 
~llÓr ás emmaftriaçóes dos navios' pa~a que vigie que os rn.iis O.fficiaes 
Igualmente affiftaõ. . " • ' 

·8 Fabricando-fe algum na~io na Ribeira ·d,as.Náos, ferá obrigado 
no tempo, que for conveniente para fer lançado ao mat:, a ter promp
to tudo o neceffario para o dito .effeito, e fegu.rança do .cafco. E tendo 
Fefte particular algum deícuidó , pelo qual refulte prejuízo á miriha 

aZ'enda , a fatisfará pelos feus bens. · · 
9 ~erendo - fe apparelhar alguma náo_com to'do o feu apparelho, 

ferá obri,gãdo a declaraT o pezo de enxarcia ,'que lhe hé neceífario, de f
de o menor até o maior cabo; e as poliegadas, que haó de ter as amar· 
r:as , e ancoras, que haó de leva):, conforme o lote da náo, ou nayio. 

1.0 Affiftirá ao córte das vélas, que houverem de levar as náos , ou· 
faav~os, para que fe ajuftem com as medidas, que dér o Mdlre del .. 

s' e a fazer veftorias nas lonas, breus, e fios, para que c?m a fua ap
Provaçao e affifl:encia do dito Meftre fe fabriquem as véHs , como 
convêm: · E tudo 0 referido debaixo da ilifpecçaó dos qapitães de Mar 
e Guerra. · ' ' , . Scn--
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Io2 Regin1ento do Regio Arfenal 
z I Sendo neceifario comprar-fe ~lgum .navio a peffoa particular 

para meu Real ferviço, irá com os Meftres da Ribeira, e ECcrivaó do 
Thefourei.ro competente do Arfenal arquear as toneladas, que leva, 
e avaliar o que importarem as enxarcias, velame, ancoras, e arnarris 
della, com toda a exacçfló, E do que lhe conftar fará h urna relaça6, 
que dará ao Intendente da Marinha para a fazer prefente na Junta de 
minha Fazenda. _Conftando qu~ por algum motivo avaliou o navio em 
maior preço, daquelle, que legitima mente vale ; ou que fendo capa 'L 

de fervi r, lhe poz defeito para fe naó comprar; naó fó ferá toda a per· 
da, e darnno, que refultar á minha Fazenda, por fua conta; mas fica
rá irremiffivelrnente privado do dito emprego, mandando aJunta da. 
Fazenda proceder contra elle, como for juftiça: E incorrerá nas mais 
penas, fe avaliar com dólo em menos, do que valerem os navios da mi .. 
11ha Coroa, que fe venderem. 

z 2. ~ando fe apreftarem os navios para fahirem, ferá obrigado a 
dar huma relaçaõ ao Intendente do~ Officiaes de mar, capazes de em· 
barcarem nelles: Procurando que fejaó fernpre os mais babeis, para 
bem cumprirem as fuas obrigações: E conftando que preferia os de 
menos experienc.:ia, e reconhecido preftimo, m~ndará aJunta da Fa· 
zen da proceder contra elle (~omo lhe parecer jufto. :-

I 3 Apparelhando-fe a1guns n.avios, ou havendo nelles outra faina 
· rnaritima , ferá obrigado avifar ao Apontador da Ribeira para tomar a 
rol a gente; e irá affiftir com e lia . onde trabalhar, defde-t,ela manhâ 
até á noite, para affim avaliar o merecimento, e trabalho de cada hnm; 
e dará conta ao Intendente da Marinha, para lhe mandar fazer paga"' 
mento, na fórma que tenho ordenado pelo Regimento do refpeB:ivo 
Thefuureiro. . · 

r 4 Qyando as náos, e navios da Çoroa fahirem para fóra, e dei·• 
xarem as amarrações, ferá obrigado a levallas do fundo com toda a. 
brevidade. Naó poderá ter taboas para talengaduras; mas antes fará 
muito, ainda que gafte mais jornaes, por de.ftalingallas das ancoras; 
porque do· contrario refulta á minha Fazenda grande damno ·; e as era· 
rá para o Arfenal, dando conta ao Intendente de como eftaó nelle, pa
ra mandar ver p.elo Efcrivaó competente o eftado em que vem. E a .. : 
chando-fe que e'ftaó cortadas, fe proceda a diligencia, para que confh:: 
da peffoa, ou pelfoas comprehendidas nefte ddiB:o, para ferem puni~ 
das , corno parecer jufto. ' 

I; Havendo Barcaceiro, lhe ordenará o Patraó mór o que fica di f· 
pofto no paragrilfo proximo precedente, fobre o levantar ancoras, e 
aa;1arras. Nunca confenti rá que fe córte amarra f em grande urgencia, 

1 
tendo grande cuidado em que fe tirem inteiras. E naó poderá levar ta" 
lengadura, nem pedaço algum, nem con[entir que peffoá alguma o 
leve. 

z 6 Será o dito Patraó mór obrigado· a trazer as emharcaçóes miu,.. 
das da Ribeira muito bem apparelhadas de gente, e do mais que lheS 

for 
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for neeeft5trio. E fªlMpdo alggq .. d.QS a~rneira.s sl·<~J:ta.s ,- nft@{eAclo po-1.4,. -

ca~fa de doer.1ç.a, 01;1 outro juft.o jmpedimei:J:tQ.;·;dará. col)tJ:l ~0. ltHen,. 
~ente , para lhe matil.dar <:lar b.aix~ em (~u poí.H@• · · _ . ~. · 

P ,s~rá'obrigado a f~zer ca.<:la .ai1Qo duas~ ro.e::~ga·s .no tJo ; g~ Gidà
d-e de G9a. ·Das ancor~s $ e i' marras~ qtte G .ell:J~. :PJar, (énd..Q:~ defp·eza 
P:Or COnta de fcia fa~enda, levará a te~ça · par,t~ . dD~ ÇI:l!1 ÇJU.e .:fb:r~· l]ll ava• .. 
~1adas. E fendo por conta de minha FaL">enda ~ . .l~. p_ag.a:~:.áó ~ (ó!'Dente1 o:s 
J.ornae ·~ dos homens, que trabalharem no dit€>"' e~en:ic·io · , ·que feráó 
apont::1dos ~pelo Apo.liltado.r da Ribeira· , para f~, fe'lber .o q:ue·cadà ll.U!IJ. · 
vene:eo' ~ íe lhe fa~er pagamento pdo refpeél:i.vo Thefout~iFc.G>L 

.C A PJ TU L O II~ 
/ 

' Que ~ .P fltJraõ nuJr ftP.d obrigado a.J!iflir d e1ztt<ega , que ft fizer- 4e m;an.i. 
. #me':JtO.r aos DeJl;enjeirQs, . · •. 

' . . I E Porq~e: ordeno n_efre Regi~ento ·? qti,e a entreg.à , q~e fe fi~e.r de 
· _'fi trHJ(.}oeotos aos Defpen[eJros· das nam~, e ma1s na.v1.os; JeJa elll

prefença do Capitaó de Mar- e Guerra., ou da pell0a, qu~ ~fte aomear; 
e que no Cf\f.o que e>s "tnantimeft.tos fe metraó nas ditas·embarcaçqes aq
te~ de lhe efbarem nomeados os Capitaes, venlllaÓ o Def}lenfeiro .,. e J.?,f • 
.cnvaó do navio recebellos da maó do Thefoureiro, e do feu Efcrivaõ; ' 
para que veja .. ó as porções ·de mantimeutós, que fe lh .. es entreg~ó · ; ·e a 
bondade dell.es; a fim de que em nenhum tempo alleguem, que lhes 
naõ entregaraó os da lot1çaó do tal navio; OJ.l q·!Je eraó de má qualida
de: O Paúaó mó r affiíl:i rá á dita entrega. E tanto que· elles os appro
varem, feráó condazid(·)S' para o návio, ~om Q·rdempor ~fcritq ao Guar ... 
da, que nelle eitiver ,. para os fazer. recolher. · 

C A P I T U L O .III .. 

Q_u~ o Pq,tr.f!,Õ mó r fer.d qbrigado a aififiir d defêarga das n4of, e .mais 
· émbarcafÕes da Coroa. 

'tAnto que os navios da Coroa eftiverem da Barra de Goa para. d-~_?~ · 
. , ... tro, o Patraó mór, com_p Executor do Arfenal ," e feu Eícnvao, 
Irao a elles, e os viráó ,·acompanhando por popa, para que naó che_glile 
emharcaçacS alguma a dles. Logo que deitarem ançqra , fubirfl a ell€s·, 
e mand:Há fechar as eJcotilhas, praça de armas, e paiol da polvora; 
to~l1ando a~ chaves aos Defpenfeiros, e Meirinhos; e pedirá aos 'Ef
~rlvães os li~ros das defpezas dos ~eftres, Defpenfeiros.' e mais pef-
oas, que devaó dar contas das defpezas dos me{ mos naviOs; e os C!l"l 

tregará com as chaves ao Executor. Feita efta diligencia, uatará de 
n~andar deícarregar os ditos navios, affim da louça vafia, que . ne~les 
"ler, como dos mantimentos, que fobejarem;, e que o:; Oefp~nfe1ros 

· - ve-
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venhaó c~H1l e'lles · enffiega'llas 'ao-Thefoll'rêfro fe(peél:ivo ; o Cirurgia~ 
com a botica, e o Meftre com os fobrecellentes ·; e ultimamente a pol· 
vora , e t?Uniçóes de guerra , que ferá todo entregue aos competenteS 
Thefoureir<>.s do ArfeAal. E íucéedendo que· alguma pipa de vinho, 
vinagre' &c. venha Gam falta, Rlan·dará cham·ar o Tanoeiro do Arfe· 
nal, e lhe fará deitar á vara. E .na fua prefença, na do Thefoureiro dos 
mantimentos ·, e Eícrivaá de fe-u cargo, fe tomará em lembrança a me· 
dida do liquido, que fe a€har, e~ fúá carregar em receita ao mefmo 
Thefou.re'i'r'o; como tambem toél'?s os mais mantimentos, que o Def· 
penfeiro ~ntregar; para lhe. paífú conhecimento em fórma para a fua 
conta. 

C A P I TU L O IV. 

Que o Patraõ mór 1zãó poJTa mandar desfazer camarote algum dos navioJ. 
da Coroa, tJem tirar tenha deJtes , [em intervenfaÕ do Intendente 

da Marinha. 

O ~atraó mór naõ- poderá mandar desfazer paiol, ou camarote, nent 
t1_rar lenha ·, ou outra alguma coufa dos navios da Coroa , fem in· 

t~rvenç ó do Intendente da Marinha; para que o fa~a fem prejuízo das 
ditas embarcações, e do fervi'io dellas. · 

REGIMENTO . 
Para o Apon'tador da Ribeira. 

, x ' a· -Apontador virá muito cedo á Ribera, ao menos f!ieia hora 
antes que os Officiaes, entrem; e com o rol do pQnto ver~ 

nella embarcar com o Guarda, ou Guard~s deftinados á obra de quaef· 
quer navios, que no ri·e fe concertarem, os Officiaes determinados pe· 
los Meftres para a dita obra; e logo verá cs que fic.aó occupados etll 
terra na mais fabrica, que fe fizer; vifitando a cafa, ' onde fé fabríca o 
breu, e moços da galé, e os mais que vencem jornal, para lhe confia! 
os que faltaõ ~o dito ponto . 

. ,. Verá os Guardas, e o Porteiro f e inteirametlte cumprem com a. 
fua obrigaçaõ. Depois irá ao mar ver os ditos O.fficiaes e.m cada hum 
dos navios, que fe concertarem;' abatendo no ponto as faltas, que ca" 
da hum fizer; inteirand<i»-fe com o que lhe dilfer o Guarda de cada na" 
vio. O qúe affim executará de manhã, e de tarde ; na·ó confentindo 
que os Officiae~, que trabalharem no mar, venhaó a terra jant::Jr. E 
os que o fizerem , além de lhes defcontar meio dia pela falta, dará par
te ao Intendente para proceder contra elles, como lhe parecer; naÓ 
confentindo que os Officiaes embarquem, e defembarquem, fenaó na 
Ribeira das Náos. · 

3 Terá hum livro rubricado pelo Intendente, para nelle matricu~ 
lar 
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la~ to?os o~ Carpinteiros, €alafates; e mais peff"oas, qüe fervi rem n~t' 
~Ibetra, pelos roes, que lhe derem os Meftres; efpecificando-fe nos 
anos Affenros os nomes, filiações , naturalidadl'ts; idades; e habita .. 
ções das ditas peffoas. . . · . 

4 No dito livro declarará o Intendente da Marit1ha os jornaes, que 
haõ de vencer os ditos Officiaes, e mais peffoas, debaixo da"fua rubrí
ca; e no mefmo livro formará o referido Apontador o rol do Ponto, 
por onde h a de apontar a todos. E porque nos jornaes dos Officiaes, 
ou Aprendizes, póde haver alteraçaó cada feis mezes, ve~á o Inten
dente o dito livro· ouvindo os Meftres de Carpinteiro, e Calafare. 
~equ·erendo o's M;ftres dos ditos Aprendizes, que merecerem maior 
Jornal, com iflformaçaõ ·do Apontador, lhes augmentará o preço á 
margem dos refpetl:ivos Affentos; praticando-fe o mefm.o com qual-
quer Officia.l, que íe lhe accrefcentar o jornal. . · 

) Finda cada huma femana, formará o referido Apontador do fo• 
?re?i.to rol do Ponto a folha da feria do1 que cada peífoa venceo nella 1 
Indtv~duando á margem do nome de cada Official, o numero de hum 
por d.Iante, dos que cornprehendem cada hum a das daffes d€ officinas, 
depots de e feri to o dito nome· ·.o numero dos dias que venceo· o pre• 

d . ' ' 
ÇO O JO_rnal graduado pelo feu valor; e em columna interior lançará 
as quanttas d0 ·vencimento: Para que fomrnadas pela repartiçaó 4e ca
da huma das mefmas claffes' fe levem as fommas á columna g€ral de 
fóra; tranfportando cóm o dito methodo de humas para outras pagi .. 
nas da dita folha, para no fim della conftar a fua total impo_[tancia. A 
dita folha fed affignada, e regiftada no livro, · que mando fe eftabele
~a- para eft,e e!feito, rubricado pelo Intendente da Marinha. E nella ío 
lançará a feria por inteiro, affim como eftiver. E entregando ·fe ao In
tendente, depois de fe achar qualificada na fórma, que tenho ordena• 
do ; fe procederá ao pagamento della .pelo refpeélivo Thefoureiro; 
~ondo-fe verba no dito livro do·tempo ~m que foi fatisfeita, de que ha. 
de paffar certidaõ na dita folha. No Affento dos Officiaes, que ficarem 
por ·pag~r, por efi:arem aufentes, ou por outra c~ ufa , lhe porá verba 
de como naó foraõ pagos: Para que, obtendo depois as partes defpa
cho do Intendente da Marinha para ferem pagos, fe ponhaó primeiro 
as neceffarias verbas, affim nas folhas originaes, como no feu regifto, 
ou quaderno do Ponto, na conformidade do Capitulo XIII. do Regi
mento do Thefoureiro, encarregado da receita, e defpeza do dinhei-
ro, e mantimentos_ do Arfenal Real de Goa. · 

6 O Apontador apontará aos Meftres Carpinteiros, e Calafates a 
Cada hum feu Aprendiz, por defpacho do Intendente; e o preço:, que 
cada hum ha de vencer. E para O'S que houver de apontar, e os rna.is 
CJUe lhe aprefentarem os Carpinteiros_, e; Calafates, traz~ndo cada 
hum detles feu- Aprendiz, primeiro que os lance na fua matncula, lhe 
apre(entaráó defpacho do Intendente, e cerridaó do Efc.rivaó da In
tendencia, de con'io tem feito obrigaçaó o 4ito Carpinteiro, e ~ala~ 

Tom. VI. O iate · 
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fate de enfinar o tal Apren~iz, que tiver, dentro em tanto tem.po. Dcf:
te modo lhos apontará, e de nenhum outro. E tendo os ditos Officiaes 
de Carpinteiros, e Calafates filhos, todos · os que eftiverem em idade, 
que já poffaó aprender, e fervir, feráó admittidos a rol do Ponto; pré
cedendo as diligencias necelfarias , e defpacho do Int~ndente, na dita 
fórma : Bem entendido, que nem os fobredi tos Officiaes, FilhQs , e 
Aprendizes haó de vencer jornal algum, nem fer apontados, fem effc:· 
él:ivarnente fervirem, e trabalha.rem. _ · 

7 E po'rque alguns dos Carpinteiros, e Calafates, que fe acharem 
no ferviço da Ribeira das Náos de Goa , pertenderáõ abufivamente 
acudir .ao aprefto de navios de particulares, em damno de_ meu Real 
ferviço: .Ordeno, que fejaó obrigados a aprefentarem-fe ao lntenqen· 
te dos Armazens. O qual com informaçaó dos .1\Ieftres nomeará aquel
les, que naó forem neceifarios, para acudirem aos particulares ; e e f· 
tes feráó obrigados, quando lhes falta~em os ditos Carpinteiros, e 
Calafares; a pedirem lic$!nça ao mefmo Intendente par~ lhe affiftirem 
nas fuas obras, dando-lha por efcrito, e declarando o tempo por que a 
concede. Da dita licença tomará razaó o Apontador, para faber quaes 
eftaó com licenç;1, e aquelles, que fe au{enraraõ do íerviço fem ella , 
de que dará conta ~o ·Intendente, para proc-eder contra elles como Ih~ 
parecer. 

3 Qyando. o Patraó mór levar gente para amarraçaó de algum na~ 
vio, ou levantar ancoFa ~ ou emmafl:rear, ferá obrigado Q dito Aponta
dor a apo,ntar os homens, que forem, os dias que trabalharem. Na 
n:iefma fórma apontará todos aquelles homens , que andarem na Ri-. 
beira para dentro em conducçóes ,de madeiras, ou outro ferviço della, 
atiim para lavrar as folhas das ferias exaélas, como para dar razaó ao 
Intendente dqs O.fficiaes, gue exiftem no ferviço , ou faltaó na Ribei-: 
ra ,_em qualquer occafiaó que o pertender faber. 

r REG I ' M E N TO 
Para o Porteiro da Ribeira das Ndos. 

i Q Porteiro ferá obrigado a vir todos os dias á Ribeira mei~ 
hora antes que venhaó os Officiaes , . para abrir a porta , e 

affifrir nella até que todps faiaó da Ribeira para1 a fechar. E affim que 
tiverem entrado todos os Officiaes, fechará a porta, e os·naó deixará 
fahir della, nem entrar peffo.fl alguma, que naõ feja do ferviço da Ri' 
beira ou Official do Real Arfenal, ou for com recado do Intendente 

' I ·da Marinha. . 
2 O mefmo Porteiro naó deixará tirar coufa alguma da Ribeira 

fem ordem do Intendente, ou Thefoureiros do Arfenal. E fazendo ~ 
contrario, além de ficar priva do do dito emprego, mandará aJunta da 
Fazenda proceder contra elle, C@mo for juftiça. 

RE-
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R E G ~ l ME N TO 
Para os ·Guardas da Ribeira, . e Guarda-s .dos preg;ot~_- · 

. · ··cAP IT'tJL O l. r . 

' 
Das obriga.fdes dos Gu,ardas àa Ribeira. 

. . 

t H' Avc~á tres Guarda~ na Ribeira das Náos ~ os quaes I;:_õ de 
• • 1 affiihr em guarda de toda ella; e de not.re' fe acharao em· 
fit10s differentes, guardando tudo-o que nella .eftiver; tendo O cuida· 
d_o de amarru os páos, e mais madeira -, em que fe confiderar aeceífa
.na efta arrecadaçaó; pondo as outras em pilhas; feparando .as fortes 
dellas; e de tudo o referido dará conta ao Thefoureiro refpeéhvo. 

_z · Logo que anoitecer, naõ conferitiráõ o~~ ditos Guardas ,_que em· 
harcaçaq alg~ma porte, on fe amarre no de.ftriél0 da dita Ribeir~ ., ex• 
cepto aquellas, que-vierem com mad~i-ras para -ella. As quaes poderáó 
dhr até amanh~cer o 4ia para as lançarem fóra ; tendo pa-rticular C!JÍ .. 
dado, que naõ fe embarque, óu defembarque coufa alguma; fenaõ a. 
que for de me~ Real ferviço. · ' 

3 Igualmente teráó cu_idado d~ guard._ati t:odos os fepo,s de 'hmha 
gro1ffa, que na dita Ribeira Je fizer, e vier a ella das obras, que fe fi
~erem nos nàvios·, e mais embarcações do rio : Recolhendo-f e · as dos 
defmanchos na cafa da lenha, da qual entregará .a chave ao Patraõ mór 

· da·Ribei-ra, e elle entregará a que for neceffaria piira a fabrica do breu. 
A ou_tra efi:ará · á ordem do Intendente, para fe proceder na venda d.ella 
publt~amente _, eptregando-fe o feu· produéto ao-Thefoureiro Geral 

- ' . 

das rendas Reaes do Eftado. · · 
· 4, Os di .tos Guardas reiidiráó fempre· no di"to exerci cio. B na6 po· _ 

·?er-aõ fer mandados a parte alg,uma fóra da dita Ribeira, ainda que fe
_Ja· em ferviço tpeu; e. nella ~ffiftiráõ todos os dias, ainda que fejuõ San .. . 
tes '·ou Domingos, q,e dia, e de noite. Falt;mdo alguma coufa de e11" 
:X:arc1as, ou ~as madeiras, que lhes forem eocarrega1das, além de fe
rem logo pr~vados do emprego de Guarda, feráó cáftigados cü"nforme 
0 me·recimento da culpa. - - . , · : 

5 Prohiqo que os fobredi.tos Guarda,s, Port~iro da ~Ribe-ira , ~ef~ ' 
tres, e O.fficiaes della, ou outras quaefquer peffoas, pqffaó ürar páos 1 

taboas , ou lenha da mef~na Ribeira, por qua~guer motivo que feja, 
·jiTim pçlo mar, como pela porta_, fem que p~ra iffo preceda ordem do ' 

ntendente da Marinha. · 
/ 

Tom. VI.- . 
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CA.PITULO II. 
' 

Da.r obrigações do.r Guardas drJS pregos da Ribeira da.r N.dos ; 

1 AS peffoas que-o Intendente da Mar~nha nomear para Guar:-
das dos pregos da Ribeira das Náos, e dosnaviis', que fe 

~onccrtarem, feráó nomeados ·por efcrito; e com elle os lançará o 
ApontGl.dor em feu livro, e rol do Ponto, com declaraçaó do que haó 
de vencer por dia. -Todos teráó cuidado de entrar na Ribeira das Náos 

, á mefma hora que o fizerem os Meftres, e OffiCiaes della; e (e recolhe~. 
ráó na mefma 'fórm,a; tendo obrigaçaó .de vigiar os materiaes, e pre .. 
garia, que forem para a conftrucçaó das embarcações; recolhendo os 
pregos, e'eftopa, que fobejarem todos os dias, pelos moços de guin·. 
dafte; naó confc:ntindo que O~cial algum leve pregos , ou outra cou·· 
fa. E a ifl:o andaráó junto das embarcaÇões, e por dentro dellas; co· 

, brando os pregos, q_ue arrebentarem, troce rem, ou cahirem: Vendo 
fe os O.ffici·a~~ concorrem á fua obrigaçaõ, ou fe occultaó algumas das 
ditas coufas: E vigiando igualll!ente os Moços, ou Aprendizes· dos 
ditos O.ffi.ciaes fe pratieaó o mefmo, ,para o fazer prefente ao Intenden· 
te, e e.fte ,dar a neceffaria providencia; e tendo _efpecial cuidado qàe 
os q1encionados Aprendizes condu~~õ todo o aviamento neceffario, 
para que ,naó parem os Officiaes da obra , que efti verem executando. 

2 E os Guarda-pregos, que affiftirem a bordo das náos ·,ou navios, 
que fe concertarem no ri_o, teráó a mefma vigilancia; vendo os O.ffi· 
~iaes que trabalhaõ, e os que naó faõ cuidadofos da fua obrigaçaó, pa· 
rá o advertirem aos refpefiivos Meftres; e effes, com licença do Irt
tende.nte, daráó parte ao Apontador, que faça hum rol delles, para 
lhes multar as faltas. . 

3. T~ráó os mefmo~ Guardas hum quaderno, em que lancem todas 
as guias, que lhes forem do Arfenal , dos materiaes, en.Xarcias, e pre
gadura para a tal embarcaçaó. E todos os fobejos que ficarem, reGO'" 
lheráó, affim de ferragens yelhas, como de pregadora, para fe tornar 
a entregar ao Thefour~iro refpe~ivo co~ o quaderno, e guias, pelas 
quaes fe haó de combinar os matériaes, que forem , .e fe defpenderem. 

4 No apparelho da enxarcia, ferragem, e poleames , que pertew 
cerem aos Meftres, teráó a mefma vigilaricia ·: Recolhendo a enxarcia. 
velha que fe tirar; e a nova quê fobejar: 'Trazendo na dita conformi ... 
dade os materiaes' que fobejarem ;:to Arfenal, para fe en\regarem ·ao · 
T ·hefoureiro delles: Naó confentindo que chegue a bordo dos navioS 
embarcaçaó alguma, fenaó a do ferviço do mefmo navio: Sendo obri .. 
gados os ditos Guardas a irem em companhia dos Officiaes, que vie .. 
rem, e forem pa~a bordo t~balha. r: ~aõ permittindo que embarquem, 
nem defembarquem, fen3o' na Rtbetra das Náos; nem qut; algum d~l· 
les venha a terra jantar, ou outro algum negocio; e que quando v1e~ 

rem 
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rem os ditos\O.ffidaes; rtaó traga() coufa alguma ; .e a lenha -velha , e 
ma~eira que fobej.ar; _a qual mandaráó vir para a Ri~ára das Náos pa
ra 1e recolher na aafa della pelos Guàr~ai. E feráo apontados pelo 
Apontador da Ribeira, na fórrrta que fica difpofto ', danáo .. lhes ·o In· 
tendénte juramento, pará que bem firva€f os feus empregos.; e p~:>r no· ' 
meaçaõ do dito-lntendet1'te feráó apontadQs, dedaralildo,nella o fala· 
rio.,\ que cada hum ha de vencer. 

REG I lM E N TO 
.Para os J.lieflru da Ribeira das Ndd.t · 

c A P I TU L O ·I. 

Das ~oras , em que haó de ·'lJlr -os J11.eflres. 

QS Me.ftres d~ Ribeira h~ó de vir à ella todos os dias prÍ'f11eiro _que 
os ma1s Offic1aes, que v1erem t~abalhar, par~ que a feu exemplo 

procurem elles vir cedo_; e logo que começarem a trabalhar, affiftirá 
o Meftre, e-C?~urameftre com elles, repútiado-fe ·de modo,, que nas 
pàrte"s onde fe tr~balhar, efteja fempre hum delles, affi~ pà'ra que os 
Officiaes trabalhem ·, como para ver fe fazem a obra como· convêm a · 
meu ferviço; encarregando , ~ e repartindo as obras áqu~lles mais pra .. 
ticos, e diligentes, para· que vejaó trabalhar os mais f e executaó a fua. 
óbrigaÇaó; ,e aos Carpinteiros affignará o refpeél:ivo Meftre as n'ladci·· 
ras '.que haó de lavrar' accommodando eftas ao lugar em q'ue haó de 
fervtr, evitando o darrino em f e lav(arem as groffas, e compridas·, on
de as curtas, e delgadas chegaó , e fervem, fazendó a mais em lenha; 
com grande abufo, e pr,ejuizo de minha Real Fazenda;' e o Meftre dos 
Cal~fates terá cuidado, que a prega ri à, e mais materiaes fe naó deftm"' 
ca~nmhem em fraude da !llefma Real Fazenda. 

· C A l? I T U L O 11. 
r . 

, Que os M~flres viráõ pédir ao I1ztmdente da Marhz'ha. lhes mm1de dar 
os materiaes neceJiarios para· a obra. 

-E Porque os Meft.res tem a f eu·· cargo acudi rent aos O~ciaes em tudo_ 
, v.· , que h e neceífano para a obra que fazem, todos os d1as p_ela rna~Mí 
efr~ cada hum do~ Meftres dar conta ao In~endent~ do efta,do em ~ue 

a a obra, e pedtr lhe man~e dar os mater1aes , que forem neceffanos 
para ella; e do que receber do refpeélivo Thefoureiro; aillgnará nos 
con~petentes li·vros, para que feja prefcnte ao Int.endente ., que fe cleu 
~~tnprimento 

1
aos feus mandados; e os Meftres potraõ ~izer os rna.te-

/ 

laes, que f e gaita ra6 na conftrucçaó , olil · conc€rto do tal nav10 1 
· ,qtlan- -
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quando o Intendente o quizer·faber; advertindo porém, que o Contra.; 
me.ftrt! dos Car'pinteiros, e o Capataz haó de efcolher os materiaes que 
pertencem ao dito officio ; e o·mefmo obfervará o outro Contrameftre 
dos Cahfates com o Capataz; para que em tempo algum naó poffaó 
allegar efcufa, que as madei.ras, pregaria , e outros mater.iaes naó 
eraó bons, quando todos por elles foraó approvados. 

C A P I TU L O IH. 

Q!ee os Meflres ter dó h uma c aja 11a Ribeira das N dos , 01zde devem 
jantar. 

E Porque naó convêm que Oi; M~ftres vaõ jantar ás fuas cafas, affitn 
por naõ ficar a obra fem a fua affiftencia, como porque demorando

fe na ida, e volta, que fizerem para o dito effeito , eftaráó os Officiaes 
fem trabalhár; haverá huma C<lfa na-Ribeira' em que os Meftres ja\).· 
tem, para que acabadas as horas, que os Officiaes tem para comer, 
os fa~aó ir trabalhar. . . 

. 
CAPITULO . IV. 

Q:te achando os Meflres algum Ojjicial incapaz por negligencia, Qufalta. 
, defciencia, dará co1z'ta ao Intendente para o dejped~r. -

SEJ;ldo cérto, que os Meftres tem obtigaçaó de procurar fe naó levern _ 
os jornaes indevidamente, achando elles que algun_t dos Officiaes, , 

ou por negligencia, ou-falta de fciencia, naó he capaz de trabalhar nas 
obras, que. fe mandarem fazer na Ribeira das Náos, dará conta ao. In~ 
tendente, que informado da incapacidade, o mandará defpedir do fe(~ ' 
viço em que fe achar. 

CAPITULO V. 

!}Jte os Meflres affi!lirdó ao pagamento (las ferias , para que tetldo os 
OJ!iciaes feito damno nas obras , !}S multem. 

O s 1\'\eftres affifti ráô ao pagamento das ferias' para que tendo os 
O.fficiaes feito algum damno njl obra, que lhes encarregaraó, os 

multem no que lh<:;s parecer ju·fto; fazendofe-Ihes abatimento no quç 
tiverem ve~cido, com qS declarações ncceffarias. 

c~-
I 
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CAPITULO VI. 
I 

Q!Ie os.Mefires poderárJ efcolherrcada hum delles, dois, ozt tres Ma1tcebof 
dos mais e/pertos , que Jai~aõ ter , e eftrever ; . aos .quaes enfinaráiJ 
· feus o.fficios, para que poffal/ 'lJÍr a fer meflrn. 

( 

-E Para que hajaó O.fficiaes habeis para conftrucçaó, e. mais ápreftos 
das minhas náos do Eftado: Ordeno, que cada hum dos Meftres 

po~a efcolher,dois, ou tres Man<;ebos daquelles, que já for~m obrei
- ros, e tiverem pratica, e vir mais idoneos; que faibaó ler, e efcrever, ~ 
aos quaes enfinará o feu refpeéh v o offi.cio, para que poffaó vir a fer 
meftres. · 

C A P I TU L O VII. 

!?!te os Meflres dà Ribeira feráõ .o'brigados tt ir com o P atraõ mó r ver os 
1zavios, que o lrJtendente lhes ordenar. 

QS Mefl:res d~ Ribeiraferáó obt:igados a ir com o Patra9 m6r, e Ef-
criyaõ do Thefoureiro ·competente ·do Arfenal ver ás navios, que 

fe houverem de comprar a peffoas particulaJes para o meu Real fervi
ço ; vendo com toda a exacçaõ o efl:ado. em que eftaó, toneladas que 
arq_ueaó' fe íaó capazes para o (erviço que fe compraó ; .e o que valem; 
c: de tudo far.á o Efcrivaó hum termo,, em que juraráó; e affignará~; e 
coníl:ando que por algum motivo avaliaraó em mai,or preço daquelle 
<;JU.e legitimamente vale, ou que fendo capaz de fervi r lhe pozera6 dea 
fetto, yara Je naó col)]prar, naó fó ferá toda a perda, e damno, quere
fultat: á. minha Fazenpa, por conta delles; mas fi.caráó irret?iflivelmen
te pnvados de exercitarem na Ribeira das Náos os feus officios .; man
~ando aJunta da Fazenda proceder contra elles, como for juftiça. E 
Igualmente incorreráó nas mefmas penas, fe avaliarem corp dolo em 
ménos do que v~lerem os navios da minha Coroa, que fe venderem . . 

C A P I T U L O VIII. 
\ 

!J.!te os Mefires naõpoderdô' tomar empreitad-as dos officios de Caipi1ztei· 
. 1·o, ou Calafate. 

I os Meftres da Ribeira.dos oflicios de Carpinteiro., e Ca1afate .n ·a~ 
poderáó tornar empre1tad~ alguma per fi, ou por mt_erpofta p~ffoa; 

. e logo que conftar a romaraó, :ficaráõ privados de feu~ officios, alem d.e 
pa~arem o valor da dita empi'eitada, ametade para as defpezas da R1· 

. beua·, e a Out·fa ametade para a peffoa que O denunciar. . , 

c A-
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CAPITULO IX. 

Dos Meflros dos Lemes. 

O S Meftres dos Lemes feráó os O.fficiaes dé mais experiencia, que 
houver de melhor genio, e intelligencia para efta obra, da qual 

depende o bom governo das embarcações; e a eftes poderá o Intenden· 
te mandar-lhes augmentar o feu jornal, obrigando-os a que enfinent 
dois, ou tres Moços á me!ma obra, para o que daráó fiancsa, como eftá 
difpofto no Regimento do Apontador. 

CA.PITULO X. 

Do Meflre dos Maflros. 

O Meftre dos Maftros terá a pratic"a , e fciencia, que convêm á me· 
díçaó delles, e fua obra, por lhe incumbir a efcolha dos que [e 

houverem de fazer para as embarcações, com affiftencia do Patraó rnór, 
e Meftre Conftruél:or, para que com prando-fe , faça termo da' fua bon· 
dade, qualidade, e prefrimo, declarando as partes donde faó; e ha· 
vendo alguus rotos, tambem o declarem: ~endo o mefmo Meftre obrí-: 
gado a enfi.nar a dois, ou tres Moços efl:a fabrica, na fórm~ do Cepitu~ 
lo acima dos Meftres dos Lemes. 

Quanto ao Mefire das V élas. 

CAPITULO XI. 

QJ-te o M eflre ferá pratico , e [ciente em [eu officio , e. o que deve pro· 
ceder, quanàQjizer ~fqztipaçaõ no'Va. 

O Meftre das V é las ferá homem mui to pratico, e fciente em feú ?f .. 
fiei o, por depe·nder o bom governo das embarcações do bom có:· 

te das me f mas vélas; e quando fe fizer alguma efquipaçaó nova, pedt· 
rá a medida ao Meftre dos maftros, o qual, depois de a dar por efcriro, 
a reduzirá o Patraó mór debaixo do feu .final ao que houver mifler de 
panno as vélas, que fe houverem de fazer debaixo da infpecçaõ doS 
Capitaes de Mar e Guerra; e efte papel irá ao Intendente, que por {etl 
defpacho mande ao Meftre das vélas as córre com a affiftcncia do re~"' 
peél.:ivo Thefoureiro, e feu Efcrivaõ; e cortadas. ellas, declarará o dL· 
to Meftre, o que h e neceífa rio de fio para as co[er, e a enxarcia para as 
rolingar; e fará ~il:a declaraçaõ ao pé do papel , por onde {e h a de cor .. 
tar o panno das ditas vélas: e depoi~ de fe acharem açabadas, fará 0 

Con .. 
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Contador a conta do que fe defpendeo de panno, fio, e enxarcia, que 
ellas levaraó, e o Intendente mandará paffar mandado de defpeza ao 
Theíoureiro refpeél:ivo , . com ~s declarações neceffarias para a fila con
t~. E no panno, que fe gaftar no concerto de vélas, fe farei defpeza ao 
dito Thefoureiro., por mandado do Intendente, precedendo certidaó 
do Efcrivaõ, que affiftir ao córte do dito panno, e de como nelle fe 
defpendeo. 

C A P I TU L O XII. 

!!J."-e o Meflre das vélas terá cuidado de ver as que vem nos navios de 
torna-"Viagemje neceJ!itaõ de concerto. 

LOgo que os navios da Coroa deitarem ancora no rio da Cidade de 
Goa, ferá obrigado o Me.íhe das vélas lembrar ao Intendente, que 

mande vir as dos ditos navios para a Ribeira das Náos; e eftando nel
la' irá ver o eftado em que vem' e fe eftaó capazes de fervi r nos me f
mos navios, fe concertem; e as que naó fervirem para ellas, fe apar
tem para as embarcações do ferviço da Ribeira, concerto de outras, 
e para o mais que for neceffaria no Arfenal. · 

CAPITULO XIII. 

Que o Meflre das vélas a.f!ifli~d d mediçaõ dos pannos, q11eft compra.6 
rem para o Arfenat. 

QUando fe fizerem compras dos pannos para o Arfenal, além de af
- íiftir o Patraõ mór ~corno fica dífpofto em feu Regimento, afliftirá 

a ellas o Meftre das vélas, para ver fe as differentes qualidades do dito 
genero faõ boas, e de rece"ber; e naõ fendo, I o dirá ao Intendente pa~ 
ra ordenar ao Thefoureiro o naó aceite. 

REGIMENTO 
Para o ajfento, e pagamento d~ gente de mar das embarcafÓes Reaes~ 

1 TAnto que for occafiaõ de fe fazer expedir qualquer Armada; 
ou o urras embarcações de minha Coroa, ordenará aJunta 

d:1 Fazenda ao Intendente da Marinha, que mande abrir titulo; e de
pois de regiftado ao pé delle, mandará o Intendente por feu defp~ch~ 
3 ? Efcrivaõ refpeél-ivo, que affifta ao aífento da gente de mar, pnnc1;o 
Piando-o pelos O.flicíaes da Marinha, por defpacho do Governador, 
e JCapitaó General do Eftado; e aos Officíaes de mar por nomea~óe~ 
do Intendente da Marinha efpecificando-fe feus nomes, naturalida
des, filiacóes idades c~nfrontaçóes e habiraç6es; e igualmente 

ffi . " ' ' ' ft rr a:· ° Cios dos Fiadores e feus domicílios, mandando e e para eue enei-
, ' p rom.VI. to 
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to affixar editaes no Arfenal : Os guaes affentos fe faráó no li vro el11 

tituleis fepa rados , extrahindo .. fe delle pelo refp eB: iv o E fcriturari_o 
hum exemplar rubricado pelo Intendente, para fer entregue ao Efcn· 
vaó da náo, e nelle lan~ar todas a~ alterações, que acontecer na guar· 
niçaó della. 

z No aéto da mo.ftra de qualquer dos di tos nav ios f e combüu· 
rá o dito extraéto do livro do affento com o ori ginal, pnra naquell e fe 
declarar pelo dito Efcriturario as peffoas , que na6·appareceraõ á mo[~ 
tra; dos quaes tirará o Efcrivaó hurna rela~aó, jodividuando os nomes, 
e mais confrontações acima referidas, e a quantia que cada hum ·dellcs 
tiver recebido, as folhas do livr0, em que fe acha innçada; affignará a 
relaçaó, e o Coütador a examinará, declarando que efrá conforme ; 
mandará o Intendente por feu defpacho carrégar · a fua importancia e l11 

receita por lembrança no livro do Executor; e depois de carregada, 
conftando affim por certidaõ do Efcrivaô do feu .cargo , fe h a d e norar 
no livro do affento á margem dos refpeétivos aufemes ,'para conitar 
fempre das faltas qu"e houveraó, e .que fe pozeraó em arrecadaçaó, 

3 Recolhendo-fe ao Porto da Cidade de Goa qualquer dos ditoS 
navios, entregará o Ekrivaó delle o extratto, que recebeo do livro 
do affento da guarniçaó do mefmo navio, para fe combina r, e lançar · 
no dito livro tudo que occorrer das alterações mencionadas no extra· 
il:o , depois que foi formado. Para fe fazer pagamento dos reftos das 
foldadas, qJ.Je venceraq as peffoas ,"que embarcara6 nos ditos navios, 
formará o Efcrivaó competente huma. folha, a qual por defpacho do 
Intendente da Marinha ferá examinada pelo Contador do Arfenal, que 
aeclare por verba de conferencia' que importa tal quantia; depois 
:tornará ao Intendente para fe lhe lançar por baixo da -conta: Deve-fe 
.da folha acima tanta quantia, que, co12forme a crmta do Contador do .Arfe"' 
·nat, importâõ asjoldadas de taes Officiaes, e mais pejfoas, que embarc.?>· 
.raõ em tal na'Vio, &c. E ha de fer aílignada pelo Efcrivaõ, que lançar 
o defpacho, e pelo. ~o tendente, rubricando tam bem efte no fim de to· 

das as laudas da dita folha, a qual re~netrerá á Junta de minha Fazen .. 
da, que por huma parte ordenará por porta ria ao Thefoureiro Geral 
das rendas Reaes do Efiado, que entregue ao T hefoure iro do Arlenal 
Fulano a quantia de tanto para tal pagamento; c pela outm parte dará 
defpacho na dita folha: Yifla, e ap[J1"0"iJada: e o Thefoureiro do.r At"1'Ha· 

ze1~s Fulano pague a irnpQ?"tancia defla.folha , ao qual fe le7Je em defPeza , fi 

que mo.flrar {atisfeito delta. Acharido-fe expedida a dita folha para o 
Theloureiro competente, mandará eite carreaar em fua receita a im--· b . 
portancia della, extrahindo Je conhecimento em fórma , para por elle 
entregar o Thefoureiro Geral o dinlieiro para o pagãmento da referi· 
da folha, a qual fendo paga, paff.uá o Efc rivaõ, que aílim o prefenciar, 
-cenidaó nella, em que dê fé foraó tod0s pagos em maõ propria; po11'" 
do ao mefmo tempo verba de pagamento no refpeét ivo livro do affcn ro, 
de gue paífará cerridaó nas coftas da dita folha, fern a qualie naó levará 
em defpcza ao Thefoureiro. R&~ 
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R E . G I 1V( E N TO 
Para as Galés. 

, I LJ A ver~ hum Pc1traõ, que terá cuidado de procurar tudo o 
.[ que ror necdfario para os Forçados; e de tomar entrega 

d~1qudles, que as J uftiças condemnarem ás galés, e de ir wdos os dias 
á cafa, onde affiftel!l os Forçados, ver fe lhes falta alguma coufa, e fe 

. alg~m delles eftá ·doente, para fe faz~r avifo ao Cirurgia~ que o vifite. 
2 Haverá hum Guarda, que affifta na cafa , onde eftao os Forçados 

para governo delles, o qual terá obrigaça~ de dizer ao Patraõ o que 
he neceffario para fornecimento dos Forçados, affim sãos, como doen
tes, para elle o pedir ao Intendente da Marinha; e as defpezas, que 
f e fizerem com os mefmos doentes, haó de fer affignadas, e juradas pe
lo C i rurgb.ó, Enfermeiro, Guarda, e rubricadas pelo Intendente; for• 
manào-fe para as referidas defpezas huma folha para cada mez. 

3 Para o curativo dos Forçados: Ordeno, que haja hum Cirur
giaõ, que feja obrigado a affifl:ir a todos os que fe acha ~em doentes, 
:enccndo de feu ordenado quarenta e oito· xerafins, o qual habitará 
JUUto .ao A rfenal Real, para com maior promptidaú lhes acudir~ quan .. 
do for ncccffario ; e naó ferá pago de feu ordenado fem moftrar atte t::. 
taçaó do Patraó dos ditos Forçados, de como tem feito J. íua obri-

. gaçaõ. 
4- Nas occafióes, em que os Forçados forem trabalhar f6ra do Ar

f~n~l, feráó acompanhados por dois Guardas, os quaes teráô grande · 
VIgllancia nelles: E o Intendente da Marinha os mandará fervi r em to
da_s as obras do Arfenal Real, e nas mais que fe fizerem por c0nta da 
~i,nha Real Fazenda. 

> O Efcri'vaõ da Intendencia da Marinha terá hum livro de entra
da' .e 'fahida, em que lance os Forçados, que vierem íentenci ados para 
fe-rvirem no Arfenal efpecificando feus nomes, filiacóes, nkturalida-d ' . ;) 

es, idades, confrontações, tempo de degredo, e o Ju izo por onde 
foraó fenten ciaàos, ou feja pelo da Ouvido ria Geral do C rime, ou ou
tro q.ualquer, dotide íe devem expedir Precatorios ao Intendente da 
Mar~nha, que b nçará nelles o cumpra-fe, mandando formar affentos 
no dtto livro, em que ha de ailinar o Pa traó da Galé; e quando fe ,achar 
:findo o tempo, poi: que foraó fentenciados os mefmos Forçados, ferâô 
~ltos, precedendo defpacho do dito Intendente, fem dependen cia de 

recatorio, donde emmou a refpeél:iva fentença, pondo-fe verba n,os 
proprios autos, e no a:fcnto do mencionado livro , que ha de ailignar 
0 ,Patraó de como fica .em [eu poder o referido def.pacho, que guarda-
ra' para quando f e lhe torna r conta , o apreíenta r. . ..., . 

6 E fallec~::ndo alf!um Forcado conib rá por cert:dc:o do C nu r-
• .... <J ;) ' d c . giao, que lhe affiftio, e do Paroco da Freguezia, on' e 101 fepulrado, 

Tom. VI. P i.i as 
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as quaes aprefentará o Patraó ao Intendente, para por ícn dcfpacho o 
mandilr de[carregar, pondo verb.a em feu a.ffento , praticando-fc cltc 
na conformidade do que ie declara no paragrafo acima. 

7 No mefmo livro, em titulo feparado, fe debit~rá no referido Pa· 
traõ tudo o que receber do Theíoureiro dos materiaes ·para o ferviço 
da Enfermaria dos ditos Forçados, por mandados do Intendente da 
Marinha; patfando-fe certidaó do aífento do mef;no livro para.fe levar 
em d.efpeza ao di ro Thefou reiro ; e quando houver .confumo de qual~ 
quer dos referidos materiaes, com certidaójurada do Guarda dos di· 
tos Forçados, e inform :I Ç:IÓ ~ que o Intendente procederá como lhe 
parecer, lhe dará defpacho para fe levar em conta ao Patraó; prati
cando-fe a me f ma formalidad.:: de arrecadaçaó em tudo 9 mais concer .. 
nente á prizaó dos mefrnos Forç~dos. ' 

8 Cada hum dos ForçJdos ~h dita Galé vencerá de fua raçaó me ... 
dida e meia de arroz, e doi ~ b<1zarucos, e hum quarto por dia. Para. 
ferem diariamente foccorridos, D>rmará o Patraó da Ga lé todos os dias 
hum bilhete, declarando nelle o numero dos Forçados, e feus nomes; 
affim dos que exíftirem na Enfermaria, como fóra della; e os generos, 
que para fornecimento delles faó neceffarios em cada hum dos mefmo~; 
dias; -cujo bilhete ha de fer ::1ffignado pelo Patraõ, e Enfc·rmeiro; e 
fendo conferido pelo Efcrivaó da Intendencia da Marinha com o livro 
da ent rada, e fahida dos Forç:1dos, que efrando exath>- no numero das 
praças, fegundo as alterações, tanto dos que pa!fa6 á Enfermaria, CO" 

mo dos que fahem della, o affignará o mefmo Efcrivaó; e o Intenden· 
te por [eu delpacho ordenará .ao Thefourciro refpeél:ivo do Arfenal en
tregue o arroz, e bazarucos nelle declarados, guardando efte por cau .. 
tela para fua defpeza os referjdos bilhetes, que mandará lançar dia .. 
riamente a fua importancia em hum livro pelo Efcrivaó competente, 
no qual ha de affignar o PJtraó da Galé de como recebeo o contel.Í?o 
nelles. 

9 No fabbado de cada [emana ferá obrigado a ir o mefmo Thefou .. 
reiro á Meza do defpacho d.o Intendente ~om o dito livro, por efte 
rubricado, e com os mencionados bilhetes, para o Conra·dor do Arfe-
nal os conferir no calculo, e com as partidas do dito livro; e eftando 
exaét:as, e o Patraó affignado nelle, f e lavre encerramento do que i m~ 
portaraó, no qual allignará o Intendente com o Contador; daGdo-íe 
dois golpes de rifoura nos ditos bilh~tes, e formando-fe n~ :fim de ca
da mez huina folha da defpeza 1 que conftar do dito livro, a qual o Ef .. 
crivaó lavrará com efpec i ficaç ::~ õ, e affignar-á com o Intendente, guc 
dará defpacho para íe levar em defpeza a fua importancia, fendo aver~ 
badas as refpetl:ivas addições no mencionado livro de como fe lavroll 
a di ta foi h~ , e fe mandou levar em defpeza ao Thefourei ro Fulano ; 
e nas cofias della fe porá certidaó de verba. E o Efcrivaõ, a que to .. 
car, lançará em defpeza no refpeél:ivo Thefoureiro a importancia de 
cada huma das ditas folh:1s no livro da fua receita, e defpeza, na f6r .. 

· roa 
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ma declarada no Capitulo I. do Regimento do mefmo Thefonreiro 

1 0 qual faltando a efta obrigaçaõ, lhe naó ferá levado em defpeza, o 
- que no tempo que faltar ~ouver defpendido. 

-

REGIMENTO 
Q_ue haõ de obfervar os Capitães de Mar e Guen~a, primeiro Piloto, ou 

ow1~a qualquer pef!oa que embctrcar, commandando as fragatás drt 
guerra, manchuas, ou qualquer outra embartaçaõ da Coroa . 

. 110 Eflado da India. 

1 Q Capitaó de Mar e Guerra, ou qualquer outro Official, a 
cujo cargo efl:iver o governo de cada huma das fragatas da 

Armada, e mais embarcações da Coroa, teraó a ínfpecçaó de vigiar_, 
que o apparelho dellas fe faça com exacçaó pelos Meftres, Contramcf
tres, e Guardiões, ficando eftes refponfavcis áquelles; ~ por conta 
dos .mefmos Com mandantes ha de correr o damno, que refultar a meu 
ferv1ço, no cafo que faltem ao que devem; tendo precedido termo, 
que haõ de affignar perante o Intendente da .Mar-inha; fazendo tam
bem os ditos Commandantes lavrar os neceffarios termos do procedi
mento dos referidos Meftres, Contrameftres , e Gllardióes nos cafo$ 
õccorrenres. · 

2. Tanto que for neceffario pára fornecimento das embaréaçóes al~ 
guns materiaes, o Commandante de cada h uma dellas examinará os 
que fe pedeln, e para que obra. Feita efta diligencia, mandará for
mar huma relaçaó do que he neceffario, a qual ferá logo lançada et)l 
defp~za , que affignará inviolavelmente; e que confiando que affim 
0 nao faz, me darei por mal fervido, e pagará o tresdobro da def
peza que fe fizer; e conftando que he mais do que precifamente era 
n.ece~ario, affim pelo que toca ao procedimento dos .LVleftres, e Ma· 
nnhe1ros, procurando ver, e e·xaminar os cartuxos de polvora, para 
que. fe naõ troquem os calibres para o advertirem: e os materiaes in-
Uteis fe poráõ em boa arrecadaçaó. . 

3 Qyando f e derem as rp.çóes, mandará o Capitaó de. Mar e Guer
r~ affif:l:ir a eíh diligenciao Sargento de Mar e Guerra, e Cabo dos Ma
nnheiros, cada hum pelo-que lhe pertencer, para ver fe as r~çóes faó 
a~ que devem legitimamente fer, c fe naó faltar a ellas por algum mo·· 
tJ.vo particular ; e quando haja qu.eixa juftifiçada em algum dos fobre
dltos, o Commandant~ mandará fatisfazer á parte prejudicada; obfer
Vando-fe nas entregas das mefmas rações as quantidades dos generos 
ab · aoco declaradas. 

Par-a o almoço ,jarJtar, e cea de dez praças, fendo homen.r naturaes 
do Reino. 

o- :'-rroz pillado dez medidas, carne de porto cinco arrat~is, mant.ei
õa cmco onças, cocos dois e meip, ou c~ valias falgadas vmte, pe1xe 

pa-
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para o caril dois arrateis e meio, azeite para elle meio quart1ll1o; ce .. 
bollà::; fere· onças e meia, alho~ huma onça e fete oitavas, coenrros 
meia medida, pimenta longa huma quarta de medida, açafraó quatro 
oitavas e meia. Sendo porém o jantar de vaca frefca , dez arrateis, e 
mais meio qqartilho de azeite para o caril: E fendo de peixe falgado, 
cinco arrateis, em lugar da vaca, .ou porco. N~ jantar de legnmes, 
em lugar de carne, e arroz, fe dará duas medidas e meia de legumes, 
e dois arrateis e meio de peixe. 

Para almoço, jantar, e cea de dez praças ,)mdo homens 12aturaes 
. do E/lado. 

Arroz [eis medidas e huma quarta, cavallas, ou fardinhas falgadas 
vinte, 'meio coco, ceboUas duas onças e meià, açafraõ huma oitava e 
meia, coentro hum quinto de medida, azeite meio quartilho, pimen· 

·ta longa hum quinto de medida, folá em lugar de vinagre dois quin .. 
tos de medida. 

4 Deitando-fe a vara a alguma pipa de vinho, ou de outro Iiqui .. 
do, o primeiro Piloto mandará vir perante fi o Tanoeiro; e adverti'" 
do da verdade, com que deve fazer efra diligencia; e achando que nl· 
guma pipa, ou outro. qualquer cafco de licor lançar pela vara menos 
n~edida do que deve conter, fegundo a marca della, que fe deve figna .. 
lar; com aque!Iá pouca differença, que p6de embeber a madeira, o 
mandará vir á fua prefença, e ex1minará íe houve fraude pelo batoque, 
ou fe tem· alguma broca, ;ou parte, por onde fe lhe houveffe de tirar 
o que falta ; e achando que efta h e confideravel, fe fará díligencia por 
fe faber a canfa; e defcubrindo-fe que alguma peifoa ficou comprehen'" 
dida nefte deliélo, ferá p~eza, mandando-fe recolher n.as cadeas. , de 
que dará o Commandante conta ao Intendente da ~arinha, para elle 
o fazer prefente naJ unta da minha Real Fazenda, e fe proceder con~ 
forme a culpa. . 

') Q!.:Iando fe largar bandeira de cada huma das embarcações da 
Armada, ordenará o Capitaõ de Mar e Guerra, que junto ao páo, on· 
de fe lança a mefrna bat:Jdeira, fe ponha hurna fencinella, para que na6 
tremulando, tenha cuidado de a dc:fembaraçar do farol, barbado, e 
grinalda, para fe evitar que fe rompa. 

ltEGilVíENTO 
Qpte baõ de o~fervar os E.fcr Jvlfes , que embarcarem mu fragatas , e mais 

embarcafÕes da Coroa: e o modo que devem praticar 11as receitas, 
e dejpezas, que haõ de fazer aos De.JPenftiros deltas. 

1 p RiQJ~irarnente affentaráó ena hum .Iivm todos os foldados' 
e maiS pctfoas, que por conta de mmha Real Fazenda forertl 

em cada huma das embarcações affiftidas coili foldo, fe affentará por 
efta ordem em hum titulo, que para iifo no mefmo livro fe deftinará' 

de-
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declarando- fe Fuaó filho de Puaó, morador em tal lug~r, e cafado 

· com Fuã ; e fendo folteiro , affim fe declarará, e o vencim1nto á. 
margem, 

, 2 Succeffivamente ao dito titulo fe fará outro, e nelle fe carrega
ra em receita ao Defpenfeiro os mantimentos, e meneftras ., que rece
ber do Thc f ou rei ro dos A rmazens do Arfenal por Itens fepa rados hum . 
do. outro; lhe paffará o Efcrivaó conhecimento em fórma da dita re
ceJta, que em tudo ferá o trasl~do d~Ila feito, e affignado por elle, e 
pelo .Defpenfei ro para fatisfaçaó dos Thefoureiros; e fendo algum c9-
nhec1menro lavrado com exceffo qo que ficar carregado em receita, fe 
proceda contra o Efcrivaó ,, e Defpenfeiro ~que a.ffim falfament~ obra
rem, conforme for juftiça. 

3 Semelhantemente fe carregará em receita no mefmo livro em 
ourr~ titulo a botica, e medicamentos; que o Thefoureiro entregar 
ao C1n1rgiaó, do qual o Eícrivaó paffará conhecimento em fórma, fei
t?' e affignado por elle, e pelo dito Cirurgiaõ para fatisfaçaõ do r.ef~
rido Thefoureiro. 

4 Para a deCpeza dos mantim.entos fe fará termo feparado, ao pé 
do quJl fe fará hum Alfabeto, em que o Efcrivaõ ~e~lare por Itens a 

' q~~ folh'as vai a defpeza do a.zeite, vinagre, arroz, carne, peixe, e 
ll1ats coufas' as quaes feráõ debaixo de títulos reparados; e outrofim 
d·as aberruras de vinho, azeite, e vinagre, as quaes feráó por ordem 
do Commandante , botando-fe vara a cada hum a das pipas, ou barris, 
que fe abrirem em prcfençc1 do Efcrivaõ pelo Tanoeiro ; e feito termo 
dos máos, que fe acha\em, que feráó tambem affignados pelo Com
rn~ndanre k efte refpeito , fará q Efcrivaó deípeza ao dito Defpen· 
~1m. · 

5 E :1 fiim que fah i r da barra para fóra, [e .paffará moftra á gente, 
que. for embarcada em qualquer navio, affim Officiaes, Soldados, e 
Arttl hei ros, pondo cada hum em feu titulo: e de cada Companhia 
far,á o Efcrivaõ huma lifi:a, ao ;pé da qual lavrará hufl) termo, em que 
rleclúe quantas faó as ditas peffoas, dizendo: Hoje tantos de tatmez 
Paf{ei mofira d gente, q·ue vai embarcada 'tle/la fragata, que faõ tantas pra· 
fas; aJaber, tantbs officiaes, tantos Ma~inheiros, &c. ás quaes manda 
° Comrnrzndaztte dar raçaõ; e por paffar na ve·rdade, fiz efle termo, que · 
a.!/i,l!,•zou comigo o dito Commandante. 

~ No fim do exemplar defte Regimento, que feder ao Efcrivaó, 
fe lançara bum J declaraçaó do Efcrivaó do affento da Armada da lota· 
Çaõ da gente, que fe mandar .embarcar em qualquer navio, e [e paffar 
lnofrra para etfe effei to, ás quaes praças fómente fe dará raça6, e de 
Denhurn modo a outra alguma; e dando-fe por ordem do Comman-

. danre, fe haverá a defpeza, que com ella fizer, pela fua fazen·da. 
7 Todos os dias tirará o Defpenfei ro a raçaõ de carne' peixe ' ou I :rr:n para as di ~as praças, pezando-fe tudo em prefença do Efcriva~, 

à1eihe da~ ra~óes pelos ranchos a dez peffoas cada rancho; e de qual
quer 
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quer genero, que {.e defpende-r, fe fará termo no mefmo dia na fórma 
.fcv-uime. 

0

8 Hoje tantos de tal mez fe abriraõ hum , ou tancós barris de car~ 
ne' .peixé,. ou fardos de arroz' que tinhaó tanto por cabe·ça; e .fe tir~
ra6 tantas arrobas, !jb.ras , ou medidas, com as quaes o Efcrivaó fnlu· 
rá á margem .do termo para dar raçaõ a tantas p·raças, declarando n~ 
dito termo f.e houve naquelle dia alguma baixa; e no a.ffcnto que a tt·. 
ver, fe fará a meüna decla·ra~Ja6: e o mefin0 praticará qt:landG fe lhe 
der alta, 

9 Q.tando as embarcações da Coroa· fe acha-rem ancoradas ern 
qualquer porto, na6 fe ha de dar raç~ó á .gente, que andar em terra' 
particularmente no da Cidade de Goa, todas as vezes '1 ue fe reçGlher 
a eHe _, ainda que feja embarcado. 

10 OsEfcrivães, e Defpenfeiros naó co-nfentiráó que :fique no po
·raó mantimento algum de nenhum genero , d-e que fe haja feito def· 
peza; e ficando, viráõ com os mais mantimentos de torna-viagem pa· 
ra os Arrnazens, e feráó caíbgados, como fe os tive-ffem ·defenca~ni· 
nhado, porque dando,_fe de -comer por tinelo.., todos os mais manti .. 
mentos que fobejaõ, ·pertencem á minha Rea:l Fazenda .. 
. I r Terá obrigaça0 o Mei:l:re das rações de faber do Commandan .. 
te o que fe deve dar de come_r á gente no dia feguinte , para fe fazet 

.. pezar ., e entregar ao Cozinheiro; q-ue o ha de beneficiar; e quando• 
algum dos mantimen·tos fe acharem incapazes de fede dar raçaó, po(_ 
ferem corruptos , o Capitaõ mandará fazer veftoria na prefença do Ef .. 
crivaó, De!penfei-ro, e Meftre das ra·ç'Ões; e,achando-fe incapazes, 
fe rnandaráó embarrilar, e fundar, para fe entregarem nos Armazens; 
pondofe-lhes huma marca para ferem conhecidos ; do que fe fará ter" 
mo, affignado pelos íobreditos .. 

I 2 E molhando-fe -algum fardo de arroz, ou tendo alguma outra 
corrupçaõ, com que naó efteja capaz de fe dar raça·õ delle, f e fará vef"' 
to·ria .na fobredita f6rrna, e fe lançará ·ao mar por pezo, ou medida' 
de que fe fará termo; e o dito Defpenfeiro terá entendi·do, que de oU• 
-ua for-re f e lhe naó levará em conta. 

I 3 Oef.pendend~-fe os mantimentos, que tocaó· aos doentes, fe7 
ráó da mefma forte que os mais mantim;entos, e o Pratico affignara 
tarnbem nas defpezas das doentes, e nas mais que fe fizerem; adve~·"' 
rindo, que ha6 de fer feitas por Alfabeto, c·omo as dos mais manw 
mentos, as quaes fe n~õ faráõ por hum termo juntas, fenaõ divididaS 
·em os dias que fe gafia,rem, ·e de outra forte fe lhe naó levaráõ em con·. 
ta • como qualquer outro genero, que toque a defpeia, que fe defpen· 
de r pnr hum termo fó no principio , fim , ou meio da viagem. 

14 E tanto que for vazio algum qua rro., ou l;Jarril de mantjmetl'" 
t os , terá o Defpenféiro cuidado de o fazer faber ao Capitaõ, ou Cortl .. 
mandante, para o mandar fundar pelo Tanoeiro f em dilaça6, pel0 

damno, que a minha Real Fa:Genda experimenta em ficarem por fun" 
dar 
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u-ar as ditas vafilha,s; e·naó fe fazendo affim por algum inconveni!,!nte' 
0~ falta de ai guris fundos, ou aduellas .das ditas vafilhas, o Defpen-
feuo ferá obrigado a fatisfazellas por fua fazenda.- , · · 

I 5' O Commandan.te terá particular cuidado de fazer; que por 
n~nhum ca!o {e -façaó brocas nas vafilhas ~ nem fe abataó nenhumas , 
pelQ damno_que a minha Real Fazenda experimenta em ficarem_a.liim 
In~apazes de tornarem ,a fervi r; e ertu:afo precifo que naó poffa6 apro
Veitar-feda agua, ou· do vinho em alguma pipa.; fem f e lhe fazer bro· 
c a, em raza.ó do lugar, em qJJe f c aehar .arrumada, .fará o Efcri vaó hum 
termo, em que declare a razaó que pata _iffo houve, que affignará o d~
to Cotmnand·ant·e; e fendo .neceffariamente preéifo abat~r-fe algemas 
vafilhas , as mandará _enfeixar ,com íuas aduellas, fundos, e arcoil de 
ferro, para que fiquem capazes de [e mandar levantar; porque de ou
t~o modo .todas as pipas :, que houverem com brocas, ou va,filhas, que 
V lerem abatidas, f em preceder efl:a díligencia' fe haverá o valor dell.~s 
pela fazenda do dito Commandant€. · 

r 6 O Capítaó de Mar e Guerra, e outro qualquer Com mandan
te, terá grande vigílancia em que efte Regimento fe oh ferve in viola .. 
ve.Imente; ficando advertidos ., que todo o damno, .que fe feguir á 
rn_mha Real Fazenda pela omi1faó da obiervancia de qualquer dos Ca-, 
pnulos delle, de ferem reiponfaveis por todo o prejuízo. 
- I 7 Aos Officiaes , que ti yerem meza do Cabo, ou Commandante; 
fe naõ ha qe d~ raçaõ. · . ~ 
: r8 A obra, que fo·r nece.fl"aria fazer~fe erh qualquer embarcaçaó; 
a faráo os Carpinteiros, Calafates, e. Tanoeiros , fem que fe lhes pa .. 
gue jornill; e o mefmo fe praticará com o trabalho dos Marinheiros. 

1 ~ E por fe evitar os defcaminhos, que fe experimentaó nas tor.
.na-v1agens com os gaftos das rações, fe naó recõlherá arroz a-lgum, 
ou qualquer qualidade de mantimentos, nos pai6es da Real fazenda, 
a tt'tulo de fe' guardarem para as partes' a quem pertencerem ; e o mef
m.o ie praticará -com os Officiaes, que naó 'tem meza do Cabo, ou 
Commandante, e em nenhum cafo fe deve dar raçaõ fecca. 

2o Em os paióes do Defpenfeiro haveráõ tres chaves, _das quaes 
ter~ huma 0 Pratico, outra o fegundo Piloto, e a outra o Meftre_, ou 
Me1 rihho. . · . 
' .2, I <l.!:tanto ~ defpeza do Defpenfeiro; deve preceder antes de tu .. 
do que os Comrnandantes fejaó obrigados a irem aos Armazens exami·
n~r os mantimentos, . que vaõ para bordo, fazendo qu·e. nas con~uG
.çoes delles ande fempre hum Official da fua confiança, levanda. todas 
08 h~rcos guias, affim do dito Commandante, como dos Officiaes dos 
Arrnazens,, nos quaes fe confrontem as va:filhas ,,ern que forem os mef-
11108 rnantimen'tos, para que na·õ haja algum defvio na dita conducçaó :~ · 
e q-ue fe recebaó a bor.do os mefmos que fahiraó dos Armazens. 

22 N aó f e poderá nunca fazer carregaçaó em grofl'o , ifto he_, di.: 
Z~r-fe que vaó tantas máos de vinho, azeite, &c. em tantos cafcos, 

rom. VI. Q.. pQ.r .. 
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porque affim fica inaveriguavel qualquer erro que aconteça; e f6 fe d~· 
ve fazer a carregaçaó, dizendo-fe, que vaó tantas mâos de vinho, aze1· 
te , &c. em tantas vafilhas conteúdas de num. I J até tantos; a fab~r' 
num. 1. com tantas mâos: num. 2. com tantas, e affim todos os ma1s' 
s_ue fe feguirem até total extincçaó do numero de vafilha~, que for~lll 
cheias, cujo numero de mâos deve levar na cabeça da vafilha debat:X:<> 
do numero <JUe tocar á rnefma vafilha. · · . 
· 13 Nefta fórma affim COJ.=lfronradas, fe lançaráó no livro da receita 
do Defpenfeiro, depois de approvados os referidos mantimentos pcl<> 
Commandante na dita conformidade. 
. Z.f Logo que o Com mandante embarcar, fará vir á fua prefença' 
e dos Officiaes feus fubalternos to~os os pezos, e medidas, por que 
fe houverem de dar os mantimentos á fua equipagem, fazendo-os exa
minar fe eftaó afferidos, de que fe fará hum termo, affignado por t€>" 

dos, declarando-fe ne!Je o que f~ achar a refpeitô dos me f mos pezos' 
e medidas ; e achan~o-os exatlos , os mandará e·nrregar ao mefmo Oef .. 
penfei:o, para por elles fatisfazer as rações ·a toda a equipagem. 

!.) Toda a vafilha, que eftiver para feabrir, para della fe extra· 
hirem os mantimentos, ferá primeiro examinada fe tem alguma avaria-;. 
e naó lha achando, fe lhe botará a vara, e fe danfparte na fórma cof· 
tumada ao O.fficial, que eftiver de quarto, declarando-lhe o numero 
~a vafilha, que fe abrio; a declaraçaó da medida, <JUe tinha na cabe" 
ça, e que fe achou com as ditas mâos, ou com falta deltas. 

'li 6 Achando-fe exaél:o, f e fará affim a declaraçaó para a defpe7.:ll 
do mefmo Defpenfeiro; porém fe naó correfponder á declaraçaó do 

. numero de mâos, que trazia na cabeça, fe fará logo hum exame pelo 
Commandante, e feus O.fficiaes fubalternos, averiguando com tod~ 
o cuidado. ·a caufa que houve para a me f ma diminuiçaó; e declaran"' 
do-o por hum termo, que fe fará logo affignado pelos ditos Officiaes 1 
para confiar com toda a clareza, e individuaçaó o motivo da mefma 
falta, para f e darem depois as: providencias, que parecerem conveni
entes pela] unta da minha Real fazenda, para fe evi'tarem eftes pre .. 
juizos, dando para e1fe effeito conta na mefmaJ unta o Intendente dll 
Marinha. 

~7 Dando-fe porém parte de que fe achou alguma vafilha diminU" 
ta por caufa de alguma broca, ou oútro inciqente, mandará logo o 
Commandanre paffar o refto, que ficar ·na vafilha a outro cafco · e de"' 

. d . ll ' ' pots e vaztoaque e, em qu.e fe confiderar a avaria, mandará vir logCJ 
o cafco á tolda , e na fua pr-efença , e aa dos O.fficiaes, que eftiverell1 
de quarto, far~àbater a meCma valilha; e fe examinará fe aquella bro
ca he verdadetra, ou fe lha fizeraõ- em fraude da minha Real Fazenda; 
e fazen~o ~eclarar por hu~m termo , affim a d·iminuiçaó, que achar ua 
dita ~aftlha, como a av-ana, qh~chou no cafco, para que fendo ver
dadeLra, fe proceda contra o d:elmquente defta culpa. 



I ' da Cidade de Goà ... 12) -, 

R E G ·I ME N TO, 
.;Q_ue ha de guardar o Efc~ivaõ, que e1nbt~rcar ;m qualquer fragata, ou 

outra rrmbarcafaÓ da Coroa , na receita, e defpeza , que fizer · 
ao Meflre delta. 

I p Ri.me.i r~mente carr.egará ~ Ef€·riva0 em :eceita ao Mdlrtr ha 
pnncipJO de hum hvro a drta enibarcaçao, com todo feu ap~ 

parel~10 diftintl:amente, affim maftros, vergas, vélas , enxarcias, .com 
~~peclficaçaõ das fuas vi~olas, poliame, e mais coufas da fua viage~, M que pa1fará çonhecimen'to ém ~õrma, a.ilignado por ell~ ; e b dno 

eftre para a conta do Thefoure1ro dos Armazens do Arfenal Real., 
(}Ue lho entregar. . , · 

:.l.. Semelhantemente fará o rnefmo Efcrivaó receita ao dito Meftre, 
em titnto f e parado, · de todos os fo.brecellentes, <:JUe lhe entregarem 
os refpeél:ivos Thefoureiros do Arfenal por artigos diftinél:os, com to· 
da a c!~ reza; d,e comprimentos, ppllegadas, e pezo ., de q1:1e paffará 
conheqmento em fórma para a conta dos ditos Thefou~eiros, como 
fica dito. · 

· ~ 3 Na mefma conformidade carregará e!U receita toàas os ~ate,;; 
!Iaes de fobreceHentes, que lhe entregarem o_s· rneCnios Thefoureiros, 
procedendo em tudo conforme o fegurído paragrafo acima. . . 
· 4 · Com a dita formali·dade deverá o Efcriv·aÕ fazer a·s receitas ·ao 
Meftr.e, e de outra alg~ma coutl, que mais rec~ber de :q·uafqu~r TÚ:e
fouren@ , .·ou· ·Official da minha Real Fazemla , paffando das mef
inas receitas con·hecimentos em fórma para as cOntas das pe.ffoas 1 que 
1;a entregarem .; ·e advertirá o E.fcrivaõ, que os taes conhecimentos 

fomente os deve paffar depois d~ , Javrada a receita fiO livro, e feráó em, 
tu~o o traslado dellas, no que refpeil~· á explicaçaó dos materiaes} e 
m~Is coufas, qué· rec'eber o· dito Meftre. ·_ -
. > Todas as vezes que ao-· Meftre lhe for neceffario -qual.quer mafe-...: 

Tial -; ·::dliftirá o Efcriv'áÓ, dand'o fé em que f e gaftou; o qu~ pedio o- di
to M~fire, contàndo·fe,. ou medindo-fe os gene-ros, C(mforme a Jua · 
qualidad~; e fará -as defpezas no titulo a que tocar., declarando o dia.; 
e gener0; e fe for-emçarcia, dec.larará o Efcrivaó ·a forte 1 ~qu .alidade ., 
~opezc;>da:Peffa ,, quefegaftar4 ~ ih;eita pe\Qler'n~ret€ ,queleva; e.fe 

Ol' neceffano cortall'a. fe. declarara· as braças, de1xando fempre fi~.-ar 
en: fer a ponta elo lembrete; e declarando· na defpe-za, quç .fizer o .Ef
:;•~aó , ,o que ·pezava ;· e fe for pregadora, -de;clarará o riu mero, e for~ . 

. ell.a-. _ . , . .... . . . . 
d 6 T.udo o qúe ·re gaftar no fervi~o d~·· qualquer embarcaçaó no 
•e cu r f o cla via a em · ferá ·por ·ordem do ·Capjtaõ d·e .Má r. e Guerra ·, 

ou··c b ' I • ,J . d • os · om~andante·· de lia j o que affirrt de'cla.rara o .Efcnvao· em . tG ·. -os 
aO:enros· da: defpe~à ·; · que fizer ·, aillm ae )\1eftre , · €Op:to ao. !Jd"\"' 

;Tom. VI-. ~ii , . penf~uo, 
..... 

r 
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penfe.iro, os quaes feráõ affignados pelo Capitaó, e r.eferido Efcri· 

"" v ao. 
7 Succedendo que o ~fcriv.aó efteja fóra da dita embarcaçaó, :e 

vindo p·ara b'ordo, lhe d'iffer o Meftre, que fe ·peiôeo alguma ancora , 
amarra, ou cabo, que lhe faltou para lho lançar em defpeza, ou .o~rra 
qualquer coufa ; antes de fer lançada, requererá ao Capitaó de Mar 
e Gue~ra, ou Com mandante, fe informe do Contrameftre , Guardia6,, 
e alguns M·arinl:íei'ro-s, a quem dará o juramento dos Santos Evange• 
lhos, para que declarem fe aquellas coufas, que o Mefire differ fe per· 
deraó, ou gaftaraó, he verdade, e nefta· fórma o lançará em defp~za 
com toda a clareza. · 

8 (~undo íucceda n,a viagem dar-fe alguma coufa a outra qual· 
quer embarcaçaó por ordem do Governador, e Capitaó General, fará 
o Efcrivaó tambem defpeza a quem tocar, o que fe entregará por huttl 
conheCimento em fórma, podendo fer, e dandq o te~po lugar; e em 
falta, fe fará: hum termo das taes coufas, declarando a quantida~e, e 
qu~lidJde dellas; o qual affignaráó pelas peiroa~ que os levarem, e 
fe pedir conta a quem os receber. · 
r 9 E fendo neceff<trio .que o Meftre entregue alguma enxarda para 
o ferviço da A rti'lharia, fará o Efcrivaó rec~ita delta á peífoa que are
ceber:, de que f e paffará.c9nhecimento em f6rma; e nefl:a. conforrnida• 
de fe fará 4efpeza ao Mefl:~e ·, e fem o tal conheçimento fe lhe naóle· 
vará em conta. · 

10 NG cafo naó efperada, que qualquer Efcriva<l·por omiffaó, oU 
o.ctió, gue tenha aó Meftre, lhe naó lance as defpezas no tempo que 
por efte Regimento he obrigado; e requerendo o Meftre fe faça arre~ 
cadaçaó das ditas defpez-as, na prefença de teftemunhas, o naó faça af.o 
fim; fará o dito Meftre huma lembrança á parte, declarando a quao· 
tidade; generos, e para que era a defpeza, apontando as teftemunhas, 
que eftavaõ pr·efenres; e guardando efta lembrança, a ap·refentará ad 
Intendente da Marinha, para quê pelaJ unta da minha Real Fazenda 
fe proceda a efl:e refpeito, como f0t juftiça. · 
· I I O Efcrivaó terá muito cuidado de ter os livros, em que fervir 
o feu cargo, muito guardados, para que ninguem mais efcreva nelles, 
em que depende a boa arrecadaçaó ·da minha Real Fazenda· e fed o 
me f mo EfcriváÓ obrigado a áíliftir com o Meftre, ao tempo que der a 
fua conta; e tanto que qualquer e~barcaçaó entrar no porto de Goa' 
entregar~ . o E.fcrivaó os livrós ad Iatenciénte da Marinha para fe toma· 
rem as refpeél:1vas contas pelos O.fficiaes dos Amuzens Reãcs. 

11. O Meftre naó poderá defmatichar nenhuma e.nxarcia nefll 
amarra' do gue levar . em fer' affim ~o apparelho da embarcaça6' cô• 
mo do fobretellente, quê fe lhe eeftuma entregar; porque para aquel ... 
le effeíto coftumaó receber quantidade de cabos velhos, e eftopa nece[~ 
faria para a viagem; ·e fuccedendo por algum cafo fortuito que· fe.Jll 
neeetfario valer-fede algt:1ma deftas coufas prohib~das, fará~ Efcri\''aÕ 

bu(ll 
J 
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hu~ termo no livro do que fe gaftou em femelhante nece.ffidade, o qual 
fera tambem affignado pelo Capit,aó de Mar e Guerra, ou Comman· 
dante. . · · 

I 3 Todos os cabós' q.ue os Meftres de f palrar' em tojo lugar pa• 
-zer, outros, ferá obrigado a entregallos no Arf~nal; e d:os que forem ~' 
fará o Efcrivaõ hum termo com clareza, em titulo feparado, para fe 
lhe poder pedir conta delles. '· 

~ 4 Em todos os paióes, affim·do Defpenfeiro, como do Meftre;; 
haveráó tres chaves, das quaes terá huma o Capitaó de Mar c Guerra. 
da ~mbarcaçaó; outra? Capitaó Tenente, que eftiver de quarto .; e a 
ul.tima o Meftre , ou Meirinho. · ·· · · 

I) Pelo que pertence ao .paiol do Meftre, todas as pe1fas de amar· 
ras, e cabos f e mediráõ por braças, e pollegadas·, e fe pezaráó, quan .. 
?o houverem de ir para bordo' pondo-fe numero em cada huma ~ e 
lgualmente hum lembrete;· e o mefmo com as peffas de lona, · em que 
1e declare as varas qee tem, e o pezo de cada peffa qe cabo ., declaran
~o-fe affim no termo de rec:eira, que fe nze.r ap mefmo Meftre, e rece
bendo. fe . a bordo com a mrfma arrecadaçaó por elle na prefença do . 
Cbmmand~mte, e íeus Capit-ães Tenente·s , . para que logo qHe entra
tem nos paióes, fiquem debaixo das chaves refpe.filvas a cada hum dos 
ditos O.fficiaes: E na .entrega dos cabos velhos, fend0 para reforma:.. 
~ao, f e deve medir pelos novos. · · . · 
· I 6 Qgando for nece1tario fezer-fe alguma defp&a deites fobre..; 
cellentes, f e da.rá parte ao Commaitdante, para fazer abrir os p.aióes s 
mandando vir á tolda a pdfa de pamio' o.u cabo, que fer neceffar~o' 
para fe examinar; e fendo a defpeza, que houver'de fazer, de panno, 
!~ eonferirá logo o numero, e medida, queJevar ·no· lemb'rete com o 
·1Jvro d,a carga; e depois de conferida, fe abri Fá, e medirá na· P.refeR~ 
ça do Com.mandan;e, e Capitaó Tenente.; que dliver de quarto, fa
Zendo.fe logo. hum termo, affignado 'pelo Efcrivá@, do numero das va• 
ras ~que fe lhe acharaó, e fe concordaraó inteiramente com o lembre
t'~, que hia na mefma peffa, o qual ·termo deve aílignar o Commartda:n-
te' e Capi taó ·Tenente. · · - . 

I 7' n,pois de feito o exame' declarard o Mdhe a obra' que per .. . 
~end~ fazer, e o numero de va~as, que ncceffita •, o que mandar& logo 
exammar ·o Commandante pelo Capiu-ó Tenente 1 que eftiver de quat· 
.r0

; ·e j~lga-ndo-fe q.ue com eff~ito _f~ neceffit~ do que o Mdl:re pe~e, 
he mandará dar o d1to Com mandante o panrio para fe fazer a refenda 
~bra. Se for para concerto d,e vélas a que cortar, ou julgar que eftá in~
n apaz, fe feparará da mefma véla, e fe fa~á veftoria pelos mefmas Of-

. f CI~es · , declarando o numero das varas _, ~ eftad~ da mefma lona , que 
cahto da véla ; e affim· mefmo fe recolhera ao parol , fazendCi>-fe ·nova 
d arga .ao Meftre, depois de fe ~av·er numerad0 o embrulho, declaranorz 
. o-fe tgua1mehte o numero das vatas que tem. · 
· -:r8 Sendo precife algum panno· velho para 'im~.lquer obra, q~e fe 

. -.. . . Jlll~ 
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julgar neceffari-a na mefma · einbarcaçaô, le obferv::.rá na fua defpeza o 
mefmo que fica dito fobre a defpeza dos pannos novos. 

19 Da mefma forte fe defpenderá todos os ma.is pannos fobreccl· 
lentes, e ttido o mais que·differ refpeit~ á medida· dos paióes dos Mef· 
tres. 

lO . Quanto poré~ ·ao pEZ~ da enxarcia., toda' a que fe embarcar de 
cabos, e' amarras, ferá pezada á vifta dol' O.fficiaes acima no lneados; 
fazendo-fé termo de cada huma ."das 'peífas de cabo, com declaraçao 
da fua qualioade, e forte, e fe he de eftopa, ou linho, depois de ha· 
verem fido numeradas, pondofe-lhes nos lembretes o pezo, que fe lhe 
achou em cada huma das fobredítas peffas de cabo, e carregando-as 
na me f ma fórma no livro~ da carga· d'o Meftre· , confr~ntada do mefmo 
mo-do que os pannos~ · . 

z r Logo que o Meftre der parte ao Com mandante, que lhe he 
·precifo paffar algi.lns ;cabos novos ., declarah99 a qualidade delles; 
mandará o. mefmo .Commahdante vir para a tolda a balança Romana' 
e logo a p~ffa de cabo, que -Híe tiver requerido o Mcftre lhe he necef· 
fano; e .na fua prefeo.ça, na do Eiapitaõ Tenent<i!, que eftiver de quar
to, e do ;rnefmo .Meftre, ;fl}rá cem-ferir o numero; e pezo, que díífer _0 

lembrete, 'com o liv'ro da carga ; e ach:mdo-fe que hey mermo idcntl' 
co, o fará pezar, depois da qual dilígencia mandará-pelo Efcrivaó ·da 
mefma embarcaçaó lavrar hum termo, em que 'f e· decl~re f e confere 0 

·pezo ·, :qtre {e -achou ·, com .o· que ·continha o.lembrete, e livro da c ar· 
ga .; · e achando excetfo, ou dirninuiça'ó, fe declarará no mefmo terl11° 
_com toda a neceffaria.. ind1viduaç·aõ. · . 

22 Dc.pois de feita efta av~riguaça ô, mandará o ditoCommandan• 
te fazer exaíne da neceffidaqe que 1ha do novo cabo pelo ,Capitaó 'fe· 
.nente, que ell:i,rer de 'qtiarto; e affetitan·do-fe, que com eff<:ito fe ne· 
...ceffita delle, mandará entregar ao Meftre o num(HO de braças, que fc 
.affenrar lhe. faó predfas··, mandando~fe pezar, ··depois de feparado dll 
.pe1fa :,<p-ara fe dec1ar.a~ por outr0 termo a dirninurçló em que ella fica' 
~ cot1.ftar ,a caufa da l!lefma dimitiui_çaó. , 

2 3 O cabo velho, que fe tirar, f e recolherá ao paiol, ·depois oe 
pez~do, e -confrontâdõ~, ria mefm:f fórma que os pannos, fazendo .. fe 
·.delle·nova carga aoMeftre. · ,' ·• · · 

24 Sendo neceffari-a , alguma poh:;aó deftes cabos velho!:: para f~ 
desfazerem em eftopa·, ou para fé fazer mialhar ou arrebem dara 
parte o A-ldhé da quantidade de cabos velhos qu~ lhe faõ ne~efrari05 

.pa_ra a dita obra; a10 · Com mandante da er.ribar~açaó; e reconhecendo 
efte ~ nec.~ilid.ade' .quê ha daquella.obra mandará vir átolda aquellll 
·porçaó · dé cabos velhos, que f e julgar fafJ neceifarios para fé: d.~sfaze· 
r~m, e os JTlandaJá p·~zar, pa·ra ·re etttregaremr.ao Meftre; fazendorfe 
.primei-ro ~ern:io · da .liJuantidade · do; pezó, que ~ fe lhe entregar, o qual 
termo deverá fer affignado pelos Officiaes refe-ridos naô fo para que 
-confte çla -que f e drou dq paiol dos cabos v e lhes, ~a.s tambem pa_ra 
def~<~rga do fobrediro Me!fre. Fet· 
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; F e i to i !to aíÍim .; receberá o Medre os,ref:rici6s êa~·os; para fê 
azer deiles a obra, que f e €ntender he ne-cdfana ~· parêm logo que 

f? r;~ d~sfeitos em eftopa , ou· fe fabri'ca·r ,em·tnialhat' 1 .ou arrebem, 
VHa JnteirJmenre a obra, que delles fe :fizer, á tolda., eftanclo prefen:.. 
~e o Com mandante, e Capiraó Tenente da. quarto-; na: qual fe pezará 
a mefma obra, e f e mandará recolher no' p'aiol; fazen·do -fe porém ~ 
termo na dita fôrma, para por elle fe faz-er nova· earga ao Me.ftre. 

REQIM. E .NTO; 
Q_zt(' fi h a de ob[ervar ~ b(J~do das n4ds , fragatas , 'ótt qttáefquer outras eni.,"{ 

bm·c.ações da Coroa,. aj]im pelo que re.JPeita d receita, e de.fpeza dos 
Boticarios de lias, como ao trato; e cutatiilil dof doentes das me.f-. 

mas; jica11do ex•ti·nEi'ó o po,r·que ântigamente fe f rgiaõ os Ci· 
rurgiões das ditas náos, para mais naó Jer~ir.: 

I LOgo que fe houver de apteftar quálq·ner n:fo, ou embarc'a• 
. · çaó, o Fylico mó r, e o Cirurgiaó mó r' do Eft:ado feráõ obri• 

gados a formar para ella a relaçaó de todos os me·dicamentos, de q·ue' 
fe devem compor as caixas da fua botica; com attenÇ1ó naó' (6 ao tem· 
P0

_ da fua viage,m, mas aos po-rtos ·do ddtino a que for; e dep·ois de · 
afl1gnarem, o Botica rio, q.ue asJizer ., . as mándara entregar no Arma
ze~ dos mantimentos, onde os fobreditns Fyíico m6r, e Cirurgia(} 
mor,. com affiftcncia dos Ci rurgióes, e Boticario nomeados para o em· 
~arq~e, ~xamin,aráô fe trazem· as quantidades pedidas em a relaçaõ, e 
.. e fao da qualidade, e hondade que fe i'eCJuerem. · 

~2 Os fobreditos medicamentos fe carregaráó co~ toda a diftinc-1 

ç:~o' e clareza em hum livro, que flrva ~e receita ao. Botica tio' o qu:I 
pela razaõ do feu exerci cio deve fero refponfavel pela fua arrecadaçao~ 
e ,naõ o primeiro Cirurgiaó, que até agora· o praticava; feparando-fe 
fom·ente da mefma receita os ferros, e ma'is inftrumentos proprios das 
opera~ões dos mefmos Cirurgtóes, os quaes lhes feráó carregados ern 
~~tro livro, pelo qual fiquem ambos obrigados· á fua entrega na torna-
Iagem, para deHes darem conta nos Armazens. 

3 . A dift:íncçaó, que até agora fe fazia de p·timeiro, fegundo, e 
ter~et~o Cirurgiaó, fique extinél:a pela defordem; q,ue refulta~a no cu:. 
rativo, e trato dos do~ntes, com ajurifdicc;aó, que o primeiro ano·· 
gava a fi; e antes pelo contrario ordeno , que os dois Ci rurgióes, que 
a~o_ra fómen te devem etnb'arcar, faç·aó entre fi irtdiftinéhmenre a fua 
0 n~<~Çaõ; para 0 que 1 logo que forem nomead~"'s P.ara o embarq?e f 

., '
3
CUdnâ5 aos A rmazens na6 fó para O' exame da bottca' c'omo acima 

fe r:eJere; mas tambem ;ara tomarem conta da caixa dos iniltll'me.ntos; 
~ue. fe lhes_haó de. entregar em prefenÇa ~o Cirurgiaó mór' e ~ffigmi; 

lll a rec@Ita 1d0'lrvro 1 em qu,e lh~s forem ca1rregados ,. pelo qual n~a 
· fo 
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fó haó de- fazer a ftia entreg~ ·na to.rn:a~viagém, rrias riaó poderáó fer 
pagos do·s foldos, que:..\{eocerem, fem conftar por atteftaçaó do rnefrno 
~i rurgiaó mó r da limp-eza.., e confervaçaó dos referidos inftrumentos' 
e ·achareni ... fe conforme o eftado, em que os receberaó. 

4 A,bordo das náos·ferá fé i to o curativo ordinario dos doentes to• 
dos ós dias ás 0ito horas da manhã, e de tarde ás quatro , executando· 
fe a vifita delles igualmente pelos do·i:s Cirurgiões., acompanhados dos 
dois Sangradores, e Enfermeiro, naó fó para o melhor conhecime~to, 
e inforrnaçaó, que eftes lhes devem dar do eftado das fuas moleJ.has' 
e ufo dos_remedios, que lhes tiverem mandado fazer; mas para corn· 
pleta noticia do modo co.n:w lh_es f~raó dados ; ou fe niifo. houve falta.' 
'e poderem para a appli,caçaó dos mai~; que fe lhes houvere~ de re.cel~ 
ta r, i nteirar•fe d@ perfeito conhecimento do bom, ou mao effe1to' 
que produziraó os primeíros. . 

.5 Finda a di ta vi!ita, e tendo feito o feu receituario no proxitn° 
· conhecimento, e exame de cada doente, para que n~é fúcceda h~ ver 

equivocaçaó nelle, o form aráó naõ fó por numefos, mas efcrevendo 
.debaixo ddles o nome de cada doente, e hora a que o remedio fe lh.e 
.deve ,applicar; e paff'ando com o mefmo receituario á botica, a~íb• 
ráÕ á faétura dos rémedios ' mandando-os applicar aos doenteS peloS 
Sangradores com partic~lar cuidado de que lhes fejaó dados nas horas 
competentes. 

6 As fobreditas receitas feráó rubricadas pelo Capitaó de Mar e 
Guerra, lançando-fe todas em o livro da receita dos medicamentos, 
que o Boticario levar, as quaes com elle ha de entregar nos Armazens, 
para fe lhe tomar conta na torna-viagem , onde fe lhe naó abonará coU~ 
fa .alguma , que naó ·venha contemplada nas me f mas receitas , que 
igualmente affignaráó amb(}s os Cirurgiões com o Commandante. 

7 Depois de feita a vifita aos doentes de cama, o Capitaó de _Mar_ 
e Guerra mandará fazer o final necelrario de flno, para que os mais do· 
entes, que andarem de pé, e tenhaó de que fe curar, acudaó por elll~ 
á botica ás nove hóras da manhã, onde os Cirurgiões fe acharáó pro!ll" 
ptos, e feguiráó no feu exame, e curativo o que acima fica dito a ref .. 
peito dos de cama,. co·nforme for a eftés applicavel; prohibindo fe. c~ 
naó dem mais urchatas, ou limonadas, nem remêdio algum da botica. 
a peifoa, que n::tó efteja legitimamente doente' ou lhe naó for applíca· 
do em receita formal, como aos mais doentes; e da mefma forte as ca"'. 
mas, que para elles vaó. . . 

· 8. ·Pelo que' refpei ta á aaiftencia do f eu alimento lhes ferá efte da• 
do fegundo a quantidade, e qualidade, que pelos m'efmos CirurgiõeS 
for diftribuido a cada doente, par~ o que 1 antes de fe embarcarem as 
dietas, fe ·lhes dará nos Arma.~ens huma relaça,ó das que fe carrega6 

ao Defpenfeiro, ao qual f e naó fará mais defpeza alguma de lia por t~r· 
mo geral, como at~ agor~ fe ~~aticava; ~as fim por parcellas dífbn: 
aas' fegundo os ditOS Cl!urgwes as apphcarem aos referidos doell 

tes, 
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tes, de que faráó relaçaó , por ambos affignada, declarando á margem 
do nome de cada ·doente, o que fe lhe deve dar, e numero dos dzas, 
que as receberem; e para que haj·à o melhor trato nos mefmos doentes, 
hum dos ditos Cirurgiões alternativamente lhes a.fiifii rá á hora do j an· 
t:1r, e cea, tendo o maior cuidado em que _o Enfermeiro naó fó-lhes d~ 
a porçaó determinada para a fua comida; mas que vá feita com o tem
pero neceif&rio, para que achand-o-fe falta em qualquer coufa , ore
prefe.ntar ao Com mandante da ná:o, a fim de que efte lhe mande dar a 
prov1de!lcia necdfaria; e fóra das horas do j·antar, e· cea os dois San
gradorcs feráó tambem obrigados alternati-vamente a vifirar os ditos 
doent:es, examinando i~ lhes falta· alguma co ufa,. p ríncipalmente agua, 
tcn~o ig ualmente cuidado no maior ac·eio- do feu. trato, para tambem 
0 dizerem aos Cirurgiões, e. eftes -o repre_fentarem ao Com mandante 
110 cafo de qualquer falta, a fim de que o cu! pado feja caftigado co-mo 
merecer.' 

9 O Enfermeiro, ou Enfermeiras, na maior corrcorrencia de do .: 
e~tes, teráó hum vigilante cuidado, affim n·a applicaçaó dos remedios, 
que f~ ll.1es mandarem dar, como n,o feu aceio, limpeza, e prompta 
~ffi~ encra: do feu fuftenro, e trato, fegundo a gravidade daR fuas rno
leih as, a que paó faltaráó por moti.vo algum, como lhes for ord e'nado 
pelos Cirurgiões; e para que melhor o poífaó executar, naõ feráó mais
obrigados a fazer de çomer para os mefmos doentes, e fó fim aquen 
tar-lhes os remedíos, ou agua, quando lhes fo·r p-re·c·jfo, ou ordenado ; 
tendo tambem a feu cargo a arrecad açaó da louça do feu ufo ' para que 
naõ tenha defcamínho , ou della fe experimente fa lta ~ ent regando-a 
ao Derpenfei ro de quem a recebem, quando naó for precifa , ou f e ti-
ver fin9o a vi agem. . ' 

1 ~ Os C ozinheiros da guarniçaó da náo feráó obrigados a faze
rern rgualmente o comer p·ara os ditos doentes, afiím como o praticaó
~ara a rnais equipagem ; e o Capitaó de Mar e Guerra, ou ~om~an
d a ~te o mandar~ ter prornpto para fe Ih~~ ~ar, fegun~o for determ.llia-

0 pelos Cirurgiões, conforme a precdao da moleíha, ou rernedws, 
C!Ue ern di fferentes horas fe lhes deve applicar; e a.ffim como o rnefmo 
C~pitaõ de .IV1ar e Guerra tem obrigaçaó de provar o comer das cal
d.etras da guarníçaó da náo depois de feito, a:ffim tambem ferá obri ga
d? a fa ze !lo ao dos ditos doentes, executando-o fempre com affiftên· · 
tia dos me f mos C i ru'rgióes. . 

1 r Ao dito C apitaó de Mar e Guerra, óU Commandante enca.rre·
~~ a inte ira obíervancia de todo o referido, affim pelo que refpeita aos 

truro-i óes como Botica rio, e Sangradores; fendo refponfavel por 
~~da~ falta', qne elles commettere~, e de que naó der c-o~ta naJuota. 
C' mtnha R eal Fazenda -na torna-vtag:em, para ferem caíhgados conQ 
!Or . '-' • r · u rne o merecim ento das fuas culpas, pela trnportante con1equ~nc1 a ~ 
q e do bo • 01:1 máo trato dos doentes refulta ao meu Real fervtço, e 
co r. d ft R . n.erv~ça ó das vidas dos meus vaífalJ~s. E man o' que e e · egt-

Tom. VI. ' R mento 
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ml!nto fe obferve inviobvelmente, e que qualquer cffoa, que o traof .. 
greclir, em parte, ou em todo, incorra nas penas , que refervo ao m~::U 
Real arbítrio,. · 

E efte fe cumprirá como nelle fe contém, fem d11vida, ou embar .. 
· go algum, que nelle ~ ja, ou poffa fer pofto , ou intentado. Pelo que 
mando ao Infpeél:or Geral do meu Real Era rio, Confelho do U lt ra· 
mar, Governador, e Capitaó General do Eftado da India, Junta da 
Real Fazenda do mefmo Eftado; Officiaes, e mais peffoas de qualquer 
qualidade que fejaõ, que cumpraó, e guardem, e façaó cumprir, e 
guardar efl:e Regimento tudo nelle conteúdo, naó obftantes quaefquer 
Leis, Ordenações, Regimentos, Alvarás, Provisões, ou ceftumes 
contrarias, po rque todos, e ·todas hei por derogadas para efte effeito 
fóme nte, como fe ddles, e dellas fizeffe expre.ffa, e efpecial men<;a6, 
fem embargo da Ordenaçaõ em contrario, que affim o requer. E orde· 
no, que efte valha fempre como Carta paffada pela Chancellaria, pof· 
to que por ella naó ha de paifar, e ainda que o feu effeito haja de durar 
mais de hum, e muitos annos , e ifto naó obftante as outras Ordena· 
çóes, que o contrario determinaõ. Dado no Pala cio de Noffa Senhora 
da Ajuda em treze de Julho de mil fetecenros fetenta e t:res. 

R E Y. 

REGIMENTO 
DA ALFAN.DEGA DA CIDADE DE GOJ1 

ordenado por ElRei D. J ofeph I. 

OM JOSEPH por graça de Deos Rei de Portugal, e d~s 
· Algarves, daquém, e d !lém mar, em Africa Senhor de Gu1 ... 

né, e da Conquifta, Navegaçaó, Commercio de Ethiopia' 
Arabia, Pedia, e da lndia, &:. A todos os meus fieis vaffallos, e ha· 
bitantes dos meus Dominio.s "da Afia Portugueza, fãude. As fuccefliva~ 
informações, que quafi defde os princípios do meu Governo mlndet 
fazer fobre tu~o o que he p~rtencente ao Commercio, e Navegaçaô do 
Efl:ado da Indta, que confbtuem as duas bafes fLmdamentaes da coO .. 
fervaçaó delle, e da felicidade dos que nelle devem viver debaixo d:1 
fombra da minha Regia Protecçaó em paz, e abundancia, me fizeraÕ 
comprehender clara , e decifivamente os meios e os modos co~ 

d . ' ' que a cubiça os denominados J efuitas chegou a abforver e concerl .. 
trar no inficionado Corpo da fua Sociedade, quafi todas as' forças, de 
que eftenuou a mefma lndia '· e m_oradores della; ufurpando-lhes, .e 
mettendo em fi todo o tráfico. mterwr, e commercio externo, que a~l .. 

· · ' mavao, 
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má._vao' e nutriaó a navegaça6 mercantit; vindo·afli"rrt a pêrec·er necer .. 
far~atnenre a fegund,a, defde que falraraõ com o• primeiro ,-as mat·erias-;. 
que tinhaó elevado a Capital de Goa, e as outra·s Ci·da·des, e Fortnle
zas. a e lia fujeitas, á grande profperidade, que· foi notoria a todo o 
l!n1verfo. Para promo~er até á fua inteira confu.rnmaçnó .aquelle perni .... 
<:Ioliffi:~o plano de ruina geral dos meus vaffallos: Por huma parte, 
a~roveitando-fe da prepotencia, que haviaó unido á fua Sociedade as 
per~das maquinações, com que no anno de mil quinhentos e oitenta 
facrdicaraó dles Reinos, e Senhorios deHes 1 d fujeiça6 da Coroa de 
Hefpanha·; fizcraó expedir, ·e regiftar na Alfandega , e Relaçaõ de 
Goa ·a Carta · de Lei de quato.rze .de· Abril de mil quh1hen!os noventa: 
e f~te, forjada, e publicada na mefma Cidade de Goa; ordena.ndo 4e
hJJXo dos mais frívolos, e affeél:ados pretextos, que os correfponden
tcs do~ negociant~s ddtes 'Reirws, rdid~owtes na I'ndia, naó podeffem 
negociar mais do que o cabedal de quatro mil xerafins cada hum; a fa
b~r: mi I pa.ra a China, mil para Mala c a, e dois mil para Cambaia, e· 
S1nde, com exclufiva de todos os õútros Portos; e deba.ixo da pena de 

·perdimento d,as . m~i.ores q1:1an.tias, ~m que neg0ciaffe·m :;;verificadas no, 
te,~po do retorno: Por outra parte fizeraó expedir em Lisboa pelo 
l\iiüquez de Cinco Igrejas ., fendo Vice-Rei defte: Reino., o dolofo Al'
~ará de vinte e oito de Março de mil fe.ifcentos € dezafete; pelo qu~! 
Col)fjrmando-fe a fobredita intjtulada Lei mil quinhentos noventa e fe
te; e frau.dando-Je o Capit1:1lo IH. do Regimento da Alfandega de 
~oa, que perrnittia a favor do commercio geral, que naó pagaffern. 
rlueitos por fahida, as fazendas, que os houveffem pago por entrada;' 
f~ rçduzio a di ta liberdade aos termos dt:dicar inutil aos retornos das 
f?b:eclitas limitadas quantias, e aos generos dos Portos rgualniente 
li.:mJtados para os empregos das ditas quantias.: E p.cla outra parte fo
?re . ~s n1aquin·açóes das re(eridas' duas-Leis' , e de outras femelhantes, 
J~lfiçJOo'araó o Re·gimento, e os livros do regifto da A:lfandega de Go~· 
~orn tant

1
os, e ta_es_privilegios, e izençóes a·fa.vor daqu-ellas fazendas, 

e ~eneros, d~ que Elles ~ e os feus ~landeftinos Corm:niffarios er.aó OSI 

Pnncipa~s introdpéto~es · , .e exportadores; e com tantos, e taes grav-a-. 
tn_~s, e veJ(aç'Õ.es coqtra o commercio geral; que em razió do~ privile .... 
g1?$, que e:x;rorqu-iraó para haver 'inercadorias izentas de pagarem di~ 
reitos, ~can<j.o .out_ra_~ fujeitas a pagallos .; vinba6 as fegundas aJerirm
:poffibili tadas para o confumo pela con.currencia das primeiras, que• 
fend() livres de direito~, . fe podiaõ vender pelos menores pr\eços a ellas· 
re-fpeétivos: Faltando afflm·ao corpo do Eftado aquelles iHdii'pehfaveis. 
Jery~s, !].U~ ~m . ~o~ .o~ co~ftituern as _i-mpoftçóes publicas : E a·ccrefc~n·.~ 

1
n° ainda contra os negopante~ . p:;trtJcpla.res, alérn d.a:quelles p:pdJiii.,:,.. 

os encargos, as infuppor.taveis vexações, com que os RendeHos das. 
Alfandegas, e Officiaes deltas confpiravaó, como em cauta comrnua, 
para os deitruirem; de forte, que eftas indireaas prohibiçóes rnaqui-... 
nadas C'nntra ns nacionaes ~· ~- a efterilid:1de de faz·endas., que de lias re·"' 

, ' ['om. Vl.. R i~ (ultolJ.~ 
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fultoi.I, vinha a fazer lugar a que os Efi:rangeiros fe aproveitaffem da., 
.quellas urgencias para nellas introduzirem as fuas mercadorias, p~la 
.falta que havia das do Reino. E porque a 11}inha R~gia Providencia, 
e Real Benignidade naó pódem permittir, 'que depois das claras no~ 
ç6es, que acabo de ter de tantas, e taó calamitofas ruínas, deixe de 
occorrer a ellas com tudo o qu'e a poffibilidade o póde perrnittir; de· 
pois de ter confulrado, e vifto os pareceres dos muitos Miniftros do 
meu Confelho de Eftado, e Gabinete, e de muitas attendiveis peffoas 
de differentes profifsóes, muito doutos, e zelok:l_s do ferviço de Deos, 
e meu: Heí por bem , e me praz, quero, mando, e he minha vonta• 
de, que daqui em diante fe obferve na Alfandega de Goa o RegimentQ 
feguinte. 

TITULO I. 

CAPITULO I. 

Dos Offitiau , que dervem ftrrvir na Alfandega. 

PAra o defpacho da Alfandega haverá h uma Meza, na qual preficla· 
o Adminiftrador , tendo debaixo das fuas ordens tres Efcrivâes, 

que tambem firvaó na balança , conforme .fucceder : Hum Recebedor 
para receber os direitos grandes, que pagaó as partes : Outro parare .. 
ceber as miudas, ou lagimas: Hum Guarda mór com feu Efcrivaó, 
que nos impedimento<:; do di to Guarda mó r poderá fervi r para a vifita 
dos navios: E oito Guardas do numero; além dos quaes, havendo 
prec.ifaó de maior numero, poderá o dito Guarda mór nomear os que 
neceffarios forem, com a approvaçaõ do referido Adminiftrador, de
pois de lhe ter feito conftar a neceffidade, que houver delles: Tres 
Feitores, que devem fer bem intelligentes de todas as fazendas, edro
gas, que continuadamente he precifo defpachar: Hum Efcrivaó de bi" 
lhetes para a Meza da Abertura: Hum Juiz da B:tlança, á qual deve af"" 
fiftir, além do Efcrivaó, hum dos tres Feitores: Hum Sellador, que 
terá obrigaçaó de conferir as fa'zendas com os bilhetes : Hum Portei· 
ro, que juntamente com hum dos Guardas deve receber, e qualificar 
os bilhetés, e marca~:. Seis Guardas para fazerem com ferro, fegun" 
do as ordens do Admmtfl:rador, os exJmes das caixas barris e fardos: 
~atro Continu_os c~:>n~ capaci~ade para fervi rem na falta do; Guardas: 
Hum Guarda-Ltvros: Hum Ltngua, que deve fer approvado pelaJUil" 
ta da Fazenda, o qual deve ter hum a perfeita intelligencia das línguas, 
Geral, Provincial, Gentilicas, e Mulfulmana. 



da Cidade de Goa". 

C A P J TU L O ll. 

Da.r obrigtt;ões d(} Adminiflrador da .Alfanàeg.a. 
' \ 

. I o Adminiftrador ~a Alfandega virá to·dos os dias; de manhã' 
e de tarde affiíhr ao detpacho, que .neBa fe fizer, procu

rando com cuidado que todos, e cada hum dos OHiciaes faç.aó conti
?ua., e rigorofa affiftencia·.na me f ma Alfandcga· ; e que cumpraó as fua.s 
Indtfpenf:lVeis obrigaç6.es, como convêm a meu ferviço, e á utilidade 
publica do Cot~ínercio :·Obviando qualquer occafiaõ de defcaminho, 
e detrimento, qu.e poffa refulrar ás partes, que defpacharem na dita 
Alfandega, na demora de feus ref'petl:ivos delpachos. · :· 

_2 , Os ditos Offi.:iaes feráó obrigados a ~xecutarem promptamente 
tudo, que lhes for ordenado pelo dito Adminiftrador na int€ira obri~ 
g aç.1õ de cada hum de feus empregos. 

3 N aó confcnti rá o referido Adminiftrador nem que na dita Alfa-n .. 
dega, e Lugares a ella pertt:ncentes, fe def~Jttenda á·s partes, que vie
rem defpachJ~ ; nem que eftes pratiquem liberdade a·lguma contra os 
Üffi-:iaes ·d 1 dita Alfandega, que altere a boa ordem do expediente 
delta; e nefte cafo procederá contra os culpados, como f0r juftiça. 

4 ~ando f e naô -ach:1 r prefente na Alfandega o diro Ad miniftra .. 
dor, ou que por legitimo Impedimento deixe de affiftir nella, fubfti· 
tu i r á o f eu lugar o Eícrivaó mais antigo, para que ob ferve, e faça cum· 
prir o que por efre Regimento ordeno, affim a elle, como· aos mai·s 
Üfficiaes. E fuccedendo occorrer materia, que confiJere fer nec.effario 
parti_cipalla ao Adminifrrgdor, lha fará logo faber, para c.lle lhe dar as 
providencias, que pedir a exigen.cia dos cafos. 

C A P I T Ué. O IU. 

Da.r obrigafÕts dos Efcrivãu. 
~ -

t: • • ' 

·:r QS Efcrivâes da. Alfandega teráõ·igual infpécçaó, e .. voto nQ 
que ·for refpeéhvo ao defpacho delta. Porém nos livros da 

· r~ceita do Recebedor da mefma Alfandega, ordeno que femp~e exer
C!__te ··a incumbencia da efcrituraçaó aquelle dos ditos Efcrivães, que 
t)r tnais hábil para effe eff-:ito, e que for por iffo nom_eado pelo dito 
Adminiftrador: Sendo o referido E feri vaó obri.gado a' ter os livros em 
de~ida guarda; de tal forte, que acabado o defpacho, ou feja de ma
nha, ou de tarde, os deve fechar em hum arma rio, que mando fe efta
~eleçl ao dito refpeiro. Na efcritt:JFaçaó dos defpachós das mercado
rtas fe obfervará a fórma ao diante: declarada, de maneira, que as par
tes fejaõ aviadas com brevidade, e a arrecadaçaó dos. direitos da Al..; 
fandega fe fa<sa com a devida cxaél:idaó. 



Regimento da A.1fàndega 
2 Su-cceqendo porém que o referido Efcrivaó da receita fe ach~, · 

legitimamente impedido, ou feja por doença, ou outro qualquer jui~ 
to motivq, neffe cafo efcreverá nos referidos livros, por cornmiffaõ do 
dito Adrniniílràdor ·, o Efcriva6, qu'e lhe pareç_er"i·d,oneo: A' fim d.e 
que as partes fejaõ defpachadas a fel..l devjdo tempo, e fe naõ expen
me'nte falta no expediente da dita Alfandega, o qual na6 admin:e a 
menor dilaça6. poli fua natureza.. · · · . 

. . -0 

CAPITULO IV. 
. / 

Das obrigações dos Recebedo-res da Alfatzdega. 

t Q S Recebedores da Alfan:dega feráó .peífoas aaõ fó abotladag; 
· ·· · m~s· tàmbem dignas de confiança pela fua fidelidade , e in~ 

teHigencia ... €arregarÇelhes-haõ em receita nos competentes livros' 
pelo refpeél:ivo Efcrivaó , todos. os produél:os dos direitos da mefma 
.Atfandega ;. e das tornadias, que fe fizerem nas mercadorias dcfenca~ 
rnínhadas, fe lhes fará receita em. livro differente, repondo-fe tudo e!1l 
l1um. .cofre de tres·chaves, que para o dito effeito mando fe eftabeleça 
pa_rnefma Alfandega com .a devida fegu r'anç·a : T ·e·ndo as· chaves delle, 
a faber: Huma o Adminiftrador: Outra o Recebedor: E a ultima o 

.Ef~.rivaó, que ·fervi r da dita receita. 
2 Màndo , que o fobredito Recebedor feja indifpenfavelmente 

obrigado a entregar nos primeiros cinco dias ·de cada mez ao Thefou• 
reiro Geral das renda~ Reaes do Eftàdo todo o recebimento, que holl~ 
.ver feito no mez proximo preceden-te' tantu em dinheiro liquido' coJ 
Ino nos de ritos d.e creditC!, que áo diante mando eftabelecer por efte 
Regimento, em beli.eficio do commercio d~ min_ha Çidade. .,de. Goa.! 
Aprefentando no mefrno tempo na Thcfour.aria geral guia do Admt" 
niftrador, e certidaó, 'dó que .a referida Alfandega tiver rend·ido no. 
refpeél:i v o mez •. ,, . 

.:. . 

CAPITULO V. 

Das obriga;ões do G~arda mór da A!fa·ndega. 

I LOgo que o Guarda m6t_ houver recebido a certidaó do af., 
fcnto do livro de ·entradà, que tiverem dado os Meftt•eS

dos navios'· ou quaefquer outras embarcações, da car:g.a; irá logo a. 
bordo da drta embarcaçaó com o Efcrivaó·da defcarga ·, levando ta111'"' 
bem hum Guarda; _e todas as miudezas, que achar A,a di ta embarca ... 
çaó, refpeB:i v as ao defpacho. déJ. Alfandega , as .trará com fiao, tornan
do raza6 dellas Ó Efcrivaó da d~fcarga no feu livro; e as e~treg1rá · .n.~
mefma Alfandega-: Tendo partlcLll-ar cuidado de que naõ fique .na dtClf 

embarcaç~ó miudeza algutnl pqr defcarregar, e traze.r comfiao .; por .. 
· o .. que 
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t}lle fazendo o contra·rio, fe lhe-imputará en1 culpa qu·afq:~·cr. defcamf. 
nho, que por efte motivo poffa aconl~eeer.: . . 

2 Dando o Guarda mór principiD á d'efcarga de qü-al<=]tH:~r embar
caçaó, a fará continu~r, para (p.;le 1e finde no mé.'lis breve tt:mro,, que· 
poffivel for. E para efte effeito difporá todo& os dias as d.eka,rgas, que: · 
de hum, ou mais naviros fe houverem d'e fazer: de fortc.t, que n;,;õ ha
vendo nellas interrupçaó, fe defcallregHem as fazendas 1 GUe fe pode
rem recolher dentro na Alfandega :: Para que de nenhum modo fique 
fazenda alguma nos barcos, ol:l cáes da detCarga ;· porque iuccedendo· 

. haver alguma demora, em que fe faça needfario mais algum tempo pa
ra fe recolherem; o di·tO Guarda mór fará· avi to ao Adminiftrador, e 
Üfliciaes da Alfandeg.á,, 'para que ella fe naó feche,. iem ficarem as di ... 
tas fazendas recolhidas. · 

3 Em .quanto os navios fe naó a'cha.rem de todo defcantgados·, o·· 
Guarda mqr terá p·articular cuida-do em vi fitar todos os dtas em diffe. 
rentel:l horas, e t~~lilpos os di-rmuravios; palia averiguar ie os·Gllardas 
affiftem em elles de dia , e Je no i te corn aqudla v·igilancia, e cuidado, 
.CJue faó obrigados. E íahindo em terra fcm1 a licença do Adminiftrador 
da AlfandegJ (v que o Guarda mór na·0 .pnd·efá concede r (~;;m gue untes 
da corceffaó ponlu outro Guarda, flUe fuppra o que Lhir1) qu:1lquer· 
dos ditos Guardas, que eftíverem nos ditos t:Javios, e ernbareaçócs an• 
tes de ferem de todo defcarreg'àdas : Mando,. qU'e fej'aó prezos , . e re .. 
mettidos..ao Juiz Confervador. cl.a mefma .Alfandega. Ao qual ordeno,. 
que perante elle fejaó proceffados r. e fentenceados, e condtmnados 

. na pena de perdimento dor oflicio' r~nd'o proprietarios; ou do valor· 
dell.e ·'fendo ferventuarios: Send<_> tudo cumprido da cadeia: E fiGan.
do Inhabilitados para fervi rem officio algum d·a minha Rea1 Fazenda ... 

CAPITULO VI. 

Das obrigarõe.r do Porteir'a~ 

't pAra a boa expediçaó da defc:arga da·s·fazencfas, e·defpachos: 
da Alfandega; o Adminiftrador ordenará ao Porteiro, que 

·t()dos os dias de manh~, e de tarde,. venha muito cedo abrir a por
ta .da referida Alfandega, ,com muitO' cuidado, e diligencia: Naó· 
deixando fahir m~rcadoria alguma das ·que eftiverein da , porta para: 
dentro, fem embargo de fe achH defpachada; ainda que l~e confte 
por rfcrito da Meza da dita Alfandega; fem primeiro o Adminiftrador~, 

· e Üfficiaes eftarem juntos na Meza, e fe achar pr~fente a peffoa, que O· 

mefrno Adminifrrador. nomear para vigiar, fe todas as qu~ fahem, fe 
' . ach .. o~ . ' d f h d ' " Ja e pac a as. . 

d '2 · Sahindo alguma mercadori~ pela dit.a porta d'~fpachada:, ou por 
efpachar, por ordem, ou defcUido do dtto Portetro, a tempo, e a 

hora, que na.õ fe achem os O.fliciaes da Meza da .Alfandega, OH outros 
quae[ .. 



Regin1ento da A·lfandega 
ouaefquer neceffarios pàra o ·dito eífc:ito; fe perderá a dí.ta mercadol'fg. 
~m trefdob ro para o rendimento da Alfandega; e o Porteiro , que a 
deixar f:1hir fern precederem as ditas diligencias, ficará privado do r~· 
ferido emprego , e inhabilitado para entrar em outros; além das matS 
penas, que parecer áJ unta da F aze_9da impor-lhe, fcgundo a cxigen
cia dos cafos. 

TI'I'ULO II. 'I 

Das entradas dos navios, e das defcargas delles. 

CAPITULO I. 

Da.r entradas dos navios. 

PRimeiramente ordeLlO, e mando, que todos os navios , e todas a·s 
outr<lS embarcações de qualquer qualidade que for em , affim de 

meu's va.ífallos, como de Reinos eftrangeiros, que de mar em f6ra vie· 
rem demandar a bana, e porto da Cidade de G oa , ou venhaó fretados 
para e.lla, ou que por caí o formito. venhaõ bufcar a franquia do dito 

' porto , para nelle venderem fuas mer.cadorias : Qyando pelos di toS 

motivos, ou por quaefquer outros forem furgir dav ante de alguns Lu· 
gares da dita barra; conv~m a faber: Aguada, M rmugaõ , e doCa· 
bo, em qualquer deftes, ou outrds L istg:tres, e Paffo ddl:a barra , po· 
voado, ou defpovoado; naõ poderáô defcarregar mercadorias algu· 
mas , nem mantimentos nos b.tteis, ou feja6 das ditas embarcações, 
ou em outros alguns da terra, fob pena de perderem as ditas mercado~ 
rias, e mantimentos, e affim os bateis, em que fe defcarreg.uem: E o 
Senhorio, ou M .dl:re do tal navio, ou embarcaçaó, donde fe defcarrff· 
()'arem, pag·u·á duzentos xe r~fi.n s de pena de cadeia , e haverá as mais 
~e nas, fegu ndo a exigencia dos cafos: O que affim fe cumprirá, rpÓ 
obftante que alleguem os ditos Senhorio, ou Meftre, que as referidas 
mercadorias, e rn :1 n1tim entos vem fretados para alguns dos ditos Lu· 
gares, a entregu a pelfoas n~lles m'oradoras; por qu anto [e naó pódertl 
faze r os taes fretamentos para Lugares, onde naõ ha minhas Alfande· 
gas, em que íe defcarreguem as ditas mercadorias, e mantimentoS 
com a affift:enci.a, de meus Offi:iaes, e deU as fe pagarem os direitoS' 
que fe devem á minha Fazenda. 

CAPITULO II. 

Sobre a mef~a materia.' 

A Mefma ordem guardaráó todas , e quaefquer Armadas de alt0 

bordo, e navios de remo, que na dita barra vierem furD'ir nos Lu· 
gares indicados pelo Capitulo acima; p.ofto que as ditas Armadas fe 

com~ 

------~~--------~---------A 
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componha~ d:a:s náos da minha Coroa,, ou d·e quaefqu·eJ.f outrcr~ Reino~ 
eftrangeiros: E ·naquelle numero ,. em que )hes he perm-ittido pelos: 
Tratados , que fe· achaó em obfe.rvancia-} E além de todas- as pena$< 
conteúdas no d~to Capitulo, deícarregando·fe alguu.nas· mercadorias
dos dit0s navios d·as Armad•as ,. ou outros mercantes·,. q:ue vierem de .. 
bai~o de comb-oy dellas: E achand·o-fe em terra. em· alguma cafa, ou 
palmar, ou provando-fe pe·rante o Juiz Confervaà{)Jr da dita Alfande
ga, que nas ditas partes· fe recolheraó :- Será· condemnado o dono da. 
cafa , ou palmar, que ao tal tempo' nella fo·r. morador, no· trefdobro
das fazendas, ·ou genetos ,, que·fe hou-verem introd-uzido,. eu em f-ei-s. 
~ezes de ~adeia, no cafo· de fer.em! e.x,igi-veis •. 

c A P I TU L o· lll .. 

Q!1e ninguem vd a hordo do$ na'liiot~ -
• J DE fendo a toda a peffoa ; d.e qualquer qualid·ad-e' ,. e cond'i·çaé)' que: 

· feja, qqe vá a bordo das fobredii:as embarcaçóes, ou fejaó mercan·· 
te~,- ou de guerra. E todas as que nelbsJol'em a·chadas, ou fe provar 
~er.ante o Juiz Con ferva dor da dita Alfandega , q.u~ neUas· eatr-a-raó; 
Jncorreráó em pena de d "Zen tos xerafins pagos da cadeia pela primeira. 
Vez, dobrando-fe ambas sa ditas pen~m' 'em cada reinci~encia deft;t mi
nha Real prohibiçaõ. Porém todos os 1\-ieftres affim de navios mercan-· 
tes, comc>-de gl!erta, pode dó ir a terra bufcar mantimentos em feus 
~ateis, e o de que tiverem neceffidad.e para feu provimento. Tambem 
lhes poderáó .os bateis da terra trazer a bordo os ditos mantimentos-; 
c?m tanto que as peffoas, ' que nelles vierem, naó( hajaó de entrar nas 
d~tas náos, ou embarcações. E achando-.fe quaefquer. mercadorias no~ 
dttos bateis dos navios, ou dos da terra, fe· perderáó ,. havcndo-fe por 
defencaminhadas · 'e do. mefmo modo os· bateis da terr.a , a a fórma q.ue 
ordeno pelo Capi;ulo I. défte Regimento;- havendo-fe tambem a pe
na ~elos Senhorios , ou Meftres ;. e jfto poilo que·fejaó as ditas merca-· 
dortas achadas np mar em ~s ditos banei,s, ou fe provar que nelle fe 
defcarrcgaraó pofto que ntaó fejaó aehadas, nem defcarregadas em 
~erra; porqu/iffo baftará_para a impofiçaó das penas, fem .fe efperacc 

Utra ~lguma prova. · . · 

C APITUL.O IV. 

So!Jre tu Sentinel!as , e Guardas do; na'Vio:r. 

· LOgo q~e os navios chegarem á_ bar~~ de Goa, feráó obrigàdos à 
~ dar fundo diante de huma das ditas Fortalezas da Aguada, ou 

ormugaó: E os Com mandantes das me f mas Fortalezas mandaráó lo
go_ ~. bordo metter duas Sentinellas em cada navio, para que fe naó 
. Tom. VI. s po-f .. 
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poffa d_efcarr.egar merca~oria alguma. Depois mandará o :dito Coai· 
mand;ante· dá·r parte ao· Adminiftra-dor da Alfandega, para qu€ efte or
dene aG Guarda rriór yéuha a bordo dps ditos nlVios metter çlois Guar· 
d.as da Alfandega. em cada hum deLles. E fó depois de eftar.em os di t0S 
Guardas (.os qua,es ferá·õ obrigados togo na primeira maré a fazerern 
fubi r as emharcações,, em que efti verem, para :defronte do cáes da Al· 
fandega) :[e 'l'e·tiraráõ as ·Sentinellas. As quaes naó conf.entiráó que ~e 
defcarregue··mercadorü algu'ma no tempo, em que fe acharem nas dt· 
tas embarcações.· E ~ fazendo-f e pelo contrario, o Com mandante as 
mandará p··render para ferem caftigada·s, conft>rme o determina oRe· 
.gimento J\1ilitar a refpeito das Sentinellas, ·que falta9 á'fua obrigaçaÔ· 
Succedcnd·o defcarregarem-fe fazendas por menos vigilancia , ou con· 
fentimento de qualquer dos ComÍinndarites: E provando-fe affim pe· 
rante o Juiz Confervador da Alfandega: Dará efte parte do refer.ido fa· 

•' él:o ao Governador, · e Capita.ó Ger.1eral do Eft~do, para que lhe man· 
de dar baixa do feu pofto 11 e proceder, como for juftíça, pela culpa de' 
nanígr~lfor 'das minha·s ·Reaes Ordens. ·Naó poderáó os navios ·entrar 
para dentro· dcr .~qrtCY ,,. fem . pri.rneíro fazer a fobredíta diligencia. ~ 
fuco·edet1do· pebo c01.Íl:uario1 , inc'o-rrerá-,o Senhorio, ou Meftre na pena 
4e cem·xerafihs pagos da ·cadeia. · ' 

t 

I ' ' 

o" ' o ' , 'C.API1\ULO V. 
. I 

:p-as fra,nf:!_uiaS' dos navios fretados para diverjõ.r p9rto.r. 
I 

N o cafo q~e alguns dos d'itos· navios' ou ' embarcações' qu€ vie'· 
rem ancorar-fe aos ditos portos de franquia, v.enhaõ fretados pa· 

ta fóra do porto da Cidade de Goa; declarando-o affim os Senhorios' 
e Meftres dellés aos di tos Offic.iaes da Alfandega; efte~ os notificaráó' 
para que no termo de quarenra e oüo horas fejaó aprefentados ao Ad· 
miniftrádor , e OffY:iaes de'lla ; púa peran'te eHes fazerem confiar o 
porto donde vem ; as me.rcadorias qae- trazem ; e para onde as levaô; 
a fim de fe lhes dar defpacho ;· d·eclarando-lhes, que de o naó fazerem 
affi.~, inqt):rreráó na peru de cem xerafins, naó tel.ildo outra c.ulpa, que 
a defobecfié'ncia de naõ cumprirem o que por efte Regimento fe lheS 
determina. Da dita notificaçaõ fe fará termo por hum dos .di1os Guar· 
das; declarando-f e nelle o .dia, e hora, em que f e fez a talnotificaçaô; 
por quanto dentro do fooredito t.ercno ferá6 ' obrigados os referíd~S 
Meftres a aprefentarem o dito defpacho, que lhes for dado pelo AdrrW 
niftrador, e O.fficiaes da Alfand'ega, aos referidos Guardas, os quaei 
o cu~pr~ráó na fórma, que lh.es f~:>r ordenado. 

f ! 

•• 
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CAPITULO VI. 

Dor na'Vios fretados para G(J'4tt 

IJ9 
) 

DEpois d~ ~azerem conftar ?s ditos Senhorios, e M~ftres dos nav~og 
ao Admmdhador, e Offictaes da Alfandeg.a o deftmo das fuas "t~ 

g~ .... ns; aquelles, que vierem para defcarregar no porto de Goa, os fa ... 
rao ancorar defronte do cães da Alfandega, para neH:t defcarregarem 
as ~uas mercadorias. Séndo cafo que as ditas embarcaçóes peçaõ fran
G~1~ para fómente defcarregarem parte das ditas mercadorias; o Ad. 
m1.ndhado·r, e Officiaes, ou· a·s poderá6 deixar ancoradas nos referidos· 
.fitws. de Aguada, e Mormugaõ; ou poderáó fubir deflionte da Aldê~ 
de R1bandar até a Ribeira pequeru.. J 

CAPITULO VII ... 

\ 
Dds tafos fortuito-r. 

SUfcedendo 1 ·q~e, algun.s n·avios por cafo· forrui~to ven.haó pr~curá·r <>' 
~orto da franquia da C1dade de Goa, os OfficJaes·da Alfandega fa

fáô;aos Senhorios,- e Meilrres delJ.es a me f ma diligeflcia, e notificaçaó 
declarada no Capitulo XI. defte Regi-mento. Juftincando elles porém 
perante o Admitüihador, e Officia·ss da Alfandega, como vaó çom 
fuas mercadorias para outro porto; e que entraraé na dit·a franquia 
Kor cafo fortuito; fe lhe~ dará o defpacho convenh;nte, confo~me as 
Puas necefiidades, para poderem eftar nelle, e fegutrem a fna vtagem. 

orém acontecendo que paffado os termos, que lhes forem ~ado~, e 
reformados pelo dito Adminifirador' e_O.ffici.aes· da Al.fandega ,. as di· 
tas.embarcações continuem a demorar-fenos portos da franquia; ore
fer.~do ~dmini-.lhador os obrigará à que -venhaõ defcarregar fuas mer. 
Ca<torias na Alfandega, ou qu·e no termG , qüe lhe parecer juít.o, faria() 
P·ela bana fôra. . · 

CAPI TUT·O :VIU •. 

Sobre a$ mc.fmas franquia-/,. 

'fA.nto ~ que vier !r noticia do Adminiftrador da Alfande:ga- ,. que a:G 

' b dno port0 pa franquia faõ chegados alguns navios, o fará lo~o fa-
:r ao Guarda m6r da d.f,ta Alfandega ~ para que com muir.a brevidade 

v~ ao dito porto, e nelle ·examine fe foraó praticadas com os ditos na:.:. 
VJ~s as diligencias ordenadas p6r efte Regiml!nto. Achando que fo .. 
~~oe:x:ecu.radas, e que haõ de vir para c~ma , metterá ~m-eada hum dos 
d tos navws dois Guardas; as qll'aes nao, poder~ó fahtr delles fem qu·e 
.e todo fe achem defcarregados. ~aqueHes nay1os, que conftaf fe naó 

Tom. VI. · ' S i.i. pra-

I 
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· prarkaraó as referidas diligencias, como tenho ordenado, as fará lo, ~ 
go obfervar. E conftando que foi por culpa, ou omiffaó dos Cl)mma n 4 

dantes das Fortalezas da barra; dará .conta ao Adrninifi:rador da Alfan· 
deg.a, para efte a dar tambem ao G:ove rnador, ·e Capitaó General do 
Efiado, e. fe proceder co~o for jufti ~a • 

- .. . ' . c A P I T U L O · IX. 

Dar mercadorias compradas na franquia. · 

D Epois de fe fazerem as diligencias acima •referidas COflll as em bar· 
caçóes·,. .que pedirem· franquia para venderem algumas das fazen· 

das da iua carga; queren-do ir a bordo alguns Mercadores comprar as 
referida·s fazendas, o naó poderáó fazer fem li,cenç.a do dito.Adminif· 
trador. A qual licença ferá feita por hum Efcrivaõ da Meza da Alfan· 
dega, affignada pelo dito Adminifi:rador: Se'ndo obrigado o Merca 4 

dor, que a levar, a ir com hum Guarda da dita Alfaodega a bordo da 
embarcaçaó, que tivd as taes fa:zendus; e depois de fazer os feus ajuf· 
tes, e ver as amoll:ras, fe r,etirará p·ara terra em companhia do mefmo 
Guarda; fendo ohrigãdo a vi r dcfembarcar á porta da Alfandega, pa .. 
radar parte ao Adminillrador del[a .. do aj uib que fez; e efi:e lhe deter~ 
minar a e~n1barcaçaó, e Gaardas, qare devem i r, a bordo do taL navio 
bufcar os ·fardos, ôu nutra qualq'u..er fazenda .,J,:ql!le · fempre [e-deve ef .. 
pedific:ar na rnefma ordem, para fe recolherem ná·Alfandega, e [e pro'" 
ceder ao defpacho d_elle"s. - · ( · · 

F r •:_... ., , • I .._ I , 

' .... 

f!!ee nenbuma peffoa.,.que ni)Õ .feja.M'Crcador, ·vd a·bordo,dor niwios. -
. : . ' 

l-' -• · -.1 l f; ' ·, - ~ ; r 'l 

ACo~t~~end~, que algumas peífioas queira6 ir a bord@ d;as ná())S' 
que eftiverem em frahquia ,.naó fendo'Me·rca-dores, o Admi;m.ifFra• 

dor o naõ confeotirá. E ~a~ peífoas., que f~rn a d~ta licença forem ·a bo~; 
do de alguma ernb:lrcaç .. u} ·, . ·que fe .achar -n·a dir.a franquia, incorrerao 
na pena de cem-xerafins pagos da .cadeia pe,la primeira vez, e no do'bro 
pela feg~~da. Na mcfma ·p.e·na incorre.ráó, ,poft.ó 'que tenhaó a lícença 
'do Admnuftrador, os que entrarem. Íem Guarda da Alfandega ou que 
üaó vierem ~e.fem.barca~r ào cáes d.~Uà ;· vindo· J ;a·éHtã· franquia'; -e fen'" 
do achados h0s dttos cafos ·, ou provando-fe J=)er,artre o Juiz Conferva"' 
dor da mefma Alfàill~ega, que· os ·comrn:ettera,ó;· - ~-· -,_. -

CA· 
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C A P I T tJ L Q· XI.. I~ 

Das entradas na .11/fanàega .. 
' 

QS Senhorios,' ou Mefl:res das embar~açõe~, tanto q~·e· ancorarem 
defronte do cáes da dita Alfandega, feráó obrigados, anres que 

peffoa alguma defembarque, e faia em terra 1 a' virem á Alfandega ,. 
para aprefentarem ao A,dminiftrador' e Officiaes della o livro, Ol:l rol 
da.carga ·' que traz.ern, para fe fazer em ca-da hum dellcs a diligencia 
:}diante dec.larada. Naó· eftando a cafa da dita Alfandega aberta· ao 
tempo que [urgirem; fe,.raó obrigados a vir a_clla, tanto qu,e fe abrir;. 
por quatJto. fe naó p~dern defcarregar as d.lta:s ernbarca~óes, fcm pre:. 
ceder a r.eferida diligE;ncia, em ordem á boa arrecada1ça6 dos direites '· 
da mef!lla Alfandeg-a. Naõ curpprindo os c;lito$ Senhori.ós, e Mdlres 
0 que por ~fte Capitulo mando fe obferve; incorrerá cadá hum ddles 
l1J pena de €)Uinhentos xerafins i E mando ao·Guarda mót . .da dita Al· 
fnndega, gue ao temp:o que for prover de Gu.:trdas as ditas embarca· 
~ões, o notifique affin;t. ·aos Senhorios· , e Meft:res d·ellas. · E o Adminif
trador da Alfandega fará public.ar effe Capitúl.o. n.os· lugarles publicqs 
da C~d:ad·e de Goa, para que venha-á noticia·.de:todos .eilia m·inha Real 
Determ.i)aaçaõ. r -. · ·i' · .. 

'. ,ÇAPITULO .XH. 
. .~ ~ 

Dor ffl;anifejjos ,dos Meflres dQS tla'Vio.r. r L' 

D Epoi~ q_ue ~s M~ftr·~.s, -~ Senbo.;íos. d?·~ d~tos n~vios e~·hibire~ . aO' 
Adtnmiihador d a'd_t.t'a 1\.lfand~ga os livros, ow roes da carga,. qt:Je 

~ra.zem ~ !q diço1A.dminiJhador. lhes 4nrájura.Ifulento, par~ que debai~à 
d ~I_! e d~.~larem. a~ ine.t:c;adoria.s, q'lie tr.a~em} faz.encl>o .todas as ma1s 

tltgenqas ., qúe lhe parecerem necelfanas ,: p.ara aveng,U·ar.; fe vem 
ern alg;um dos ditos 'navios ma'is1 me·rcador.ias , daquellas ' '. lllue .fo11e·m 
nos tn~nci.ónados li~!iQS, eu roes; e d<ts que declararem pdo dito j.u'
ramenro ,. fe.fará affen.tf:l :em hum livro nurn.e·r,a-do·, e ruq)tií!ado ' tomo· 
03

. mais clá mefma Al.fJBdega ; lavrando os ditos affeotos hum d0s .E f .. 
crtvães del.la; efpeciii~~ndo o norrie do navio '; o lugar dcr.nqe vem -; o 
11
:
0me do .Senhorio , .ou ·Mdl:re, a que .fedeu o ·clitojuramen.tro; q-quan

tttl.lde, e qualidade d:1s mercadorias , que traz, com a efpe.cificàçaõ 
Fe~~vel; e. o dia , mez, e 'ann.o~ é..m que [e fez o d,ito a1fento, o qua~ 
a {f: affignado pd_o dit? Senhori_o, ou Meftr~. E o Official , qu.e o tal 
Cad nt? fizer, OQtdi.,..a,ra, a.c·ada li~·lrucl;~lles, que ach·ando-fe m,aJS m~r~-

Orias do que aquellas, que ttverem declarado no aéto do meneiO• 
~ado aífcnto, ,ferá n va·lo-r' dellas pago pelo di w Meftre, aJ~.m de fe pe~ .. 

ere111 a·s ditas ·ITlerc.adoüas corno riefte Regimento fera adtante áeQ 
clara do-; e em cu da h~m d;s. me(mo~. atfento~ fe fa·rá iltença6 da düà 

no-
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notificaçaó. E fempre fe executaráó as referidas penas pelos faB:os dos 
rnéros Commiifos, fem fe efperar, nem adrnittir outra alguma prova' 
nein f e dar lugar a Difcufsóes J udiciaes eontra a notoriedade dos re· 
feridos faél:o.s, e da obrigaçaó indifpenfavel , que tem os ditos Mef· 
tres, de iaberem o que carregaó dentro nos feus navios. 

I c A p J Tu L o . XIII. 

Da deftarga dos na'IJiot .. . 

SEn~o f~ita ~ d.iligencia o~d~nadà .no Capitulo pro-ximo precedenté,, · 
. fara o Admmlihador da d1ta· Alfandega dar ao Guarda mór della 

hum extraél:o, ou relaçaó das mercadorias, que o Senhorio, ou Me f .. 
tre de cada navio declarar trazer na fua refpettiva embarca~aó, ao tern· 
po do fobredito juramento. O dito extraB:o ferá feito pelo'Efcriva6' 
sue houver lançado o atfento das mefmas mercadorias ; fem-o qual fe 
naó poderá defcarregar·navio algum ,-pofto que traga ·pouca mercado· 
ria. E o Ad·minill:rador da Alfa~dega terá particular cuidado de f:1zer 
prompta a defcarga dos ditos navios: Ordenando ao Guarda m6r del· 
la, que~od·as as mercadorias, que fe tirarem dos ditos navios para a 
Alfandega; ferá5 conduzidas na barca, em que fe tranfportarem, por 
hum dos Guardas da mefma Alfandega : Recebendo efte do outro 
Guarda, que fe achar à bordo do navio, h uma relaçaó por elle affigna• 
da da quantidade das mercadorias, com os numeras, ~ marcas dos pa· 
cotes, e fardo~, que traz cada hum a ·das ditas barcas. A qual relaça6 
ferá entregue ao dito Guarda mór, para pôr as verbas no extraél:o, oll 
relaçaó, que lhe for dado para a defcarga, ao mefmo tempo que as 
mercadorias fo rem entrando na ponte da Alfandega, a fim de conflar 
fe foraó defcarreglídas todas, ou faltaraõ algumas.;, e para efi"e effeitO 
fe devem confrontllr os di.tos extraél:os, e .as mercadorias, que f e de f· 

· carregarem, éom os affentos da entrada. A efte fim ferá o dito Guard:t 
m6r muito refiderrte na ponte da Alfaadega; e affiftirá nella em quanto 
a porta cftiver aberta. E os Officiaes , que conduzirem ·as di tas barcas, 
naõ fahi ráó de,llas até de todo ferem defcarregadas na di ta ponte, e buf· 
cadas. pelo referido Guarda mór, eftando neqa ; e na fua aufencia, pe'" 
lo Feitor que ao tal tempo tiver cuidado de eftar na dita ponte; de m~· 
neira que naó fique mercadoria alguma por defcarregar dentro das d1· 
tas barcas. · . . 

CAPITULO XIV. 

Das entradat das faze11das na Alfand~ga. 
. . 

ACabada a defcarga de cada navio , o Guarda mó r da Alfandeg' 
levará ao Adminifirador della o extraél:o, ou relaçaó, que efte Jhe 

houver mandado entregar. A qual fe combinará com o a1fento de eO' 
· uada' 
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trada, de que fe tiver trasladado. Achando•fe qtie for~g detcarrega..
das todas as mercadorias do dito aifento, fe porá verba neHe; por que 
~onfre , que a refpeétiva embarcaçaó f~ acha defc~rregada. A dita ver~ 

a ferá ferta pelo Efcrivaó da Meza • . ·E ·quando os Meftres; ou outras 
quaefquer peffoas, pedirem certidóes dé como f e achaó defcarregados 
0~_feus navios, fe lhes paffaráó; achando-fe pofta a referida verba no 
dtto affento. , E faltando algumas mercadoda's das:que fio dito affento 
de entrada forem declaradas, os Senhorios .; ou Meftres dos navios_, 
que affignarem o tal' a.frento , incorreráó em pena de pagarem em dQ
bro, os di re·itos das mer,cadoria,s, que faltarem; · regulados. pelo yalor 
das· paca·s, ·ou fardos; que viercem na ·dita embarcaçaó. , . · 

CAPITTJLO XV. . .. ·-· 
Para [e naõ.tiràrem mercadorias de bord(J do.r navioi, e em~arta[õe.s\ 

TEndo co~fiderz~a~.~o mui.t:o ~u~ eonvêm ,a me~ fer;,iço ,'e~ bo~ ~r-
recadçao dos ·dtrettos; . que• pertencem a Alfandegada G1dade d.e 

Goa .' que fe defcàr·reguem ·as mercadorias pela ordem d_ecla.rada nos 
Capnulos defte.Regim'ento, e naó. de outra m~neirá: He1 ·por bem' 
e mando, que o Adminiftrador, e Officiaes da dita Alfandega; e ·o· 
Guarda mór della, na.õ p.o.fraó ·dar li.cençi. a_peffoa alguma , de qual-· 
(]Ller qualidade que feja, para tirar dos navios em qualquer pàrte; que· 
efriverem, mercadorias -algumas, antes de'fe dar a entrada dellãs pe· 
los. ~efi:res na Meza da dita Alfandega, e o ,tré!sl~do della ao Guarda 
Inor ., como nos Capítulos proximos precedentes fe contém; e fem fe
~e~ ~evadas á dita Alfandega·, ~· defpachadas neHa, pôftó que fe n.aÓ' 

1.aJao de pagar direitos •. E o O.ffi~i.al, ?u <?-fticia~s, que derem a dJt~ 
tc~nça para fe defcarregar.em -as êhtas mercadonas antes de .preced·er 

a dn.a ordem, e para felevarem fem primeiro· virem á dita Alfanclega, 
e.qe!Ia fe defpacharem ,. incorrenió em pena de fufpenfaó-de feus offi..
CJos, e haveráó as mai.s penas; que parec·er áJ Ul'lta de minha Fazenda 
do Ellado. Nas mefmas penas fe'rá comprehendido. o Guarda, ou qual
(}ller d~tro O.flicial, que for á tal defcarga, ai na a que ienha ~ Hcença ',e' 
ordern do Adminiftràdor da Alfandega, e O.fficiaes della., E a~ peffoas 
~Ue defcarregarem ·as ditas tnercadorias , pofto que CO~m l!cença , e 
lardem do· Guar~a rnôr. da Alf~ndega, e com afliftencia de Guarda del• 
li , per de r á as d~ t~s m ercadottas 1 G ue defca r~ega r. Pn ré.m fen.do . éom 
d cença do Admm!Íhadnr, ou em fua. au{encra dos Officutes da Meza 
nh ~e f ma Al:andeg~: O~rdeno ~_que a,s n:ró percaõ-,. aind.a ~ue na6 te
A.dao . P.recedtdo ·.as r~fendas ~tltge:nctas ;. e . ~rdeno outrofim; que o 
fe ~ 1 11 t~rador, q·ue d·er a tallrcenç~, ou Offictaes da · 1\~eza em f~.a au.;~. 
t .n.cta, Incorraó nas penas d~ perdnnento de feus oilkws, e de mha .. 
~Jthd.ad .. . , e para entrar ·em outros... . 
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CAPITULO XVI. 

Da$ buftas, que ft haõ de dar nos navios, d-epois que,foren1 
• àejcarregados. 

. r r · 

L Ogo que caqa hum dos ditos navios for defcarregado, o Admi·nif-
trador da Alfandega -mandará a elle o Guarda in6r com hum Ef-. 

crivaõ, os _quaes faráõ vir perànte fio Meftre, e-o Efcrivaó do dito n·a· 
vio; e naó tendo Efcrivaó, o Meftre f6mente, -declarando-lhes a ho· 
ra á que nG dia feguin·re' .fe ha de dar·bufca ao dito navio , para fe ha~ 
ver pordefcarregado: Participando a todas as peffoa~, que no dito 
navio vierem, fejaó prefen.tes á dita hora, para declararem fe ha nelle 
alo-umas outras mercadorias, além das que já eítiverem defcarregadas, 

'o~fejaó fuas proprias, ou alheias: Porque depois de fer feita a dita 
dili.gencia, achando-fe c1lgumas mercadorias, que rtaó féjaó as anteS 
manifeftadas, ficaráó perdidas; e o Mdlre do tal navio perderá· o va"' 
)or dellas, em pena de naó 'as declarar no aél:o da entrada. E da dita 
diligencia fe fará auto pelo ~fcrivaó, que for com o Guarda mór,, aai~ 
gnado tambem pelo Meftre, ou Efcrivaó do navio, em que fe fh:.er are"' 
ferida diligencia. - · 

CAPITULO XVII. 

Sobre a mejma materia da.t ·bufta.r, e 'qz~e fejaó P"àidas as fazenàizr; 
quefe acharemfrira dor mani.feflo.r. 

D Epois de fer feita a fobredita diligencia, ·a qual fe poderá fazet 
na Alfandega, oa nos navios, como no Capitulo acima fe con

tém; o Adminiftrador da dita Alfandega mandará o Guarda rn6r, qu~ 
com os Officiaes, que lhe parecer, vá a cada hum dos ditos navios :Í 
h orá , que no dia proximo precedente for declarada. E faça no-tifica~ 
ao Meftre, ou Efcrivaó, e mais peifoas do dito navio, que forem pre"' 
fentes, qu.e declarem fe eftá ainda nelle por defcarregar alguma mer ... 
cadoria, além das que já fe t~vcrem defcarregado na Alfandega; po:"' 
que tocJas as qu.e fe acharem por manifeftat:, feráó tornadas por perdt .. 
das. O dito Meftre ferá obrigado a pagar o valor dellas por naó as de" 
clarar no manifefto da carga, que fe ha de ter lançado no livro das eo· 
tradas. Edefta notificaçaó, e do que o dito Meftre, e mais pe[oas de,-~ 
clara rem, fe fará termo no au~o, qu~ no dia antecedente fe houver ef .. 
cri to com o dito Mdhe; e manifeftando-fe algum3s mercadorias , {e"' 
ráó defcarregadas para a dita Alfandega. Sendo finda a dita diligen'" 
cia, p·rocederá o Guarda mór, c O.fficiâes na bufca do dito navio; e to .. 
da a fazenda, qu~ em qualquer parte delle achar, além da manife!hl"' 
da, fe tomará por perdida; fendo duas partes do feu prodqél.> pa.r-.1 ° 
rendimento da Alfandega; e a ter}a parçe delle para os Officiaes, ~ .. e 
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fizerem a dita bufca. · E o Mefl:re do tal navio, em que a d·ita fazenda 
for áchada pela dita maneira, incorrerá em pena do valor della, o qual 
fe repartirá na dita conformidade. 

CA-PITULO XVIII. 
. . 

Sobre ·a mtfma materia do perdimento das fazetzdas naõ manifefladas. 

p Eftendendo algumas pe.froas, das que vierem nos. ditos navios, _ter 
, direito ás ditas rpercadorias , que forem . perdidas por naó ferém . 

· manifefiadas: Alleg:mdo que os Meftres lhb naõ notificaraõ , como 
~raó obrigados, poderáõ requerer contra eftes , ou contra quem for 
JUftiça, para haverem delles o valor das ditas mer_cadorias defencami
nludas; por quanto .fobre ella·s naó haõ mair; fer ouvidos, fem embar
go de que pela fazenda dos ditos Meftres, e mais peffoas naó poffaó 
h~ ver o referido valor. E fendo algumas de lias de peffoa~s, que naó 
"VJeffem nos ditos navios: Achando-fe oa dita bufca rem ferem mani
feftadas, fe perderáó fempre na fobredita fórma; ainda que os ditos . 
Meftres lhes naó tenhaó feito as referidas intimações com o pretexto 
d~ lhes fer impofta efta obrigaç?Jó fómente a refpeiro das peffoas, que 
\'terem nos ditos navios com mercadorias fuas, ou alheias. Fjca'rllles~ 
ha porém o direiro falvo para haverem dos ditos Meftres, ou das pef~ 
foas dos navios' a cujo cargo vieraó encommendadas ' .o valor das re~ 
feridas fazendas. 

CAPITULO XIX. 

Das defcargas , e recolhiment_o da .r fazendas. 

DEpois de ferem as mercadorias defcarregadas no cáes da dita AI
. fandega, 9 Adminiftrador de !la nbnd:uá ·ao O.fficial, que tiver a 
Incutnbencia d~ as defcarregar; que com mui ta brevidade as faça re
c?lher, e arrumar dentro. na di ta Alfandega. Para cujo effeíto . dará o 
dJto Adminiftrador a necdfaria p·rovidencia, para que em nenhum ca· 
fo fique de noite mercadoria alguma no pateo da dita Alfandega, fem 
fe r~colher dentro della, naó fendo os generos de tal qualidade, que 
poffaõ ficar no dito pateo. 

CAPITULO XX. 

· Das horas, enz que fe devem ab~ir, e fechar as porttzs, e o.r difpacho.r. 

E ~orque para fe poderem recolhe"r na dita AI fandega ~s ~ercado.: 
t rl{[s, que fe defcarregaÓ. no cáes, e coftumaó vir ~e d1verfas par .. 
es' convêm que fe ache a porta aberta para o dito eff~tto; e affim pa .. 

h L . ff o oom expediente, e. defpacho dos .Mercadores, e_peuons q-ue vem 
, ,. l'om. VI. . .T · á 

\ I 
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á dita Alfandega defpachar: ·Mando ao Adminiftrador della, que faça , 
abrir a dita porta todos os dias de manhã ás fere h< ras, e de tarde ás 
tres; para o que feráÕ todos os Officiaes muito dili,gentcs, de m·odo 
que a todo o tempo fe ob{erve o que convêm ao meu Real fervicso oa 
expediçaõ das ditas mercadorjas, boa arrecadaçaó de meus direitos, e 
commGdidade das partes. A dita porta fe fechará de manhã pelo meio 
dia; e' de tarde pelas feis horas; falvo quando ao Adminiftrador pare~ 
cerque ha mais mercadorias, que recolher mrdita'Alfandega, e que 
convêm eftar mais tempo aberta, que as horas determinadas nefte Ca· 
pitulo ; o qual lhe mando, e aos di tos .Officiaes, que o cumpraó, .: 
guardem inteiramente , como nelle íe contém. 

, - . 

C A P I T U L O XXI. 

Das chaves da porta da AifandegtJ. 

PAra que a porta da dita Alfandega fe abra, e feche com a fegur~
ça, que convê·m a meu ferviço, e fatisfaçaõ das partes, que nclla 

tem luas mercadorias, luverá na dita porta ,tres chaves de guardas dif .. 
ferentes; das quae& terá huma o Adminiftrador da Alfandega, outra o 
E feri vaó da Me7.a della, e . a outra o Porteiro; e naó f e poderá abrir 
a' dita porta, fem que os dit?S Officiaes eftejaó prefentes. Naó pode ... 
ráó mandar as ditas chaves por outras pefroas para dfeito de fe abrir; 
falvo fe forem impedidos por doença, ou outro jufto impedjrnento; 
porque neffe cafo as poderáó mandar ao referido Adrniniftrador, para. 
«;:fte as dar a outros O.fficiaes, que a abraó, de maneira que a dita por· 
'ta f e naó pofra abri r fem ferem prefença dos O.fficiáes, que tiverem as 
ditas chaves, ou dos que o dito Adminiftrador nomear em feu lugar na 
fobredita fórma. 

CAPITULO XXII. 

Da ordem, que fe terá na abertura da porta da A!fandega , e na defcarga, 
e introdUCfaÓ das Mercadorias. 

PAra que os Officiaes da dita Alfandega , tanto que a porta de lia fe 
abrir, faiba6 o em que fe haó d_e occupar na dita Cafa·, para cada 

hum affiftir logo na obrigaçaó de f eu officio , o Ad rniniftrador da mef .. 
ma Alfandega or.dcnará, que hum dos mefmos O.fficiaes efteja fempre 
na dita porta com o Porteiro de lia: Para o que terá o cuidado de vir 
fempre ás horas, qile a' did porra f e abri r, e de ter fernp're á fua conta a 
vigia della ; na qual _feguirá a ordem, que nefte Regimento lhe ferá da .. 
àa, aíliftindo rambem na ponte da Alfandega, para ter conta corn as 
mercadorias, que neila fe defcarreg~rem, e de pôr verbas nos roes' 
que lhe forem dados na Meza da dita Alfandega, para fe poderem def~ 
carregar pela mane.ira, que ~ca ordtmado nos Capitulas precedenteS· 

}i]: O 
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Ifto fe entenderá porém; q.uando o Guarda mór .fe na6 ac-har prefent€ 
na_ dita ponte, e for occupado no mar, ou em prover os navios, ou ' 
dar-lhes bufca depois de ferem defcarregados·. Igualmente ordenará o 
Adminiftrador da mcíma Alfandega, que hum dos O.fficiaes dei la tenha 
a feu cuidado abrir os fardos, e caixas de merçadorias ás partes, guan
do ,as quizerem defpachar, lançandoeas em'hum livro, qt.J.e para iff~ 
tera, na fôrma ao diante declarada. 

·_ C A P I TU L O XXIU. 

· Para que em beneficio do.r Commerciantes de Goa ft lhes na!J determine 
' tempo certo para .os defpacho.r da.r Juas mercadorias. '-

TEndo con!ideraçaó ao favor, que merec~m os Commerciantes de 
Goa, para que naó fejaõ obrigados a defpachar logo na dit~ Alfan ... 

dega as mercadorias, a-o mefmo tempo que fe tiverem nella recolhido: 
Sou fervido ordenar, que o Adminiftrador da mefma Alfandega lhes 
naõ limite tempo cert0, em que defpachem a·s'ditas mercadorias; ex
cepto nos cafos occurrentes, em que ao dito Adminifl:rador, e O.fliciaes 
da Alfandega parecer que convêm ao meu ferviç0 obrigarem as p~rtes 
a dc(pachallas no tempo que por elles lhes for declarado :Procedendo
fe hefta ma teria como convêm á boa arrecadaçaó de mi.nha Fazenda, e. 
co~nmodidade das partes. E íft? f e naó entenderá nas mercadorias, qúe 
efhyerem no ateo da dita Alfandega; e cofiumaó ficar nelle de noite; 
porque eftas fe faráõ defpachar á-s panes tod-as as vezes ·, que lhes pare .. 
cerque naó efraó nelle feguras; e que convêm defpejar..fe o dito pa
~~0' ou !eja para nelle fe recolherem outras, ou por outros alguns mo-f' 
!Vos a bem do meu Real fervi lo. 

C A P I T U L O XXIV. 

Da fórnza , em que as mercadorias ft devem de.fpacbar 11a Meza 
da .11/fandega. . ; i ... •l • 

. ' ? 

QUando as ~a~tes quizerem d~fpacha11 fuas mercá~orias, depois,. 
GUe o Adm1mfrrador, e Oflictaes da .A;l.fiandega dhverem na Me

Za d_ella'; o Official , a que tocar a· abertura· 1 fará·ab·rir as pacas, fardos,. 
etauas, em que coftumaó vir as ditas mercadorias par.aderem de~pa· 
~~a das , pedindo.-fe pri;nei ro _}ice~ça ao Ad~iniftrador, e Officiaes-

~eza, para que. f e, nao,abrao mats mercall1QXnas d.o que aquellas·, que 
· c?uber no poHivel defpacharern-fe em cada manhã, ou tarde. E o O.ffi:
~~;:t' que abrir as ditas m~rcado~ias' terá hum livro nu~e~ado' e ru .. 

rcado na fórma dos mats da drta Alfandega, no qual rra lançando,.. 
e. declarando, ao tempo que f e abri rem os ditos volumes, as rner~ado-
~as · ' . 'Cjue ach<1l" em cada hum delles; as marcas, e numeras, que uvec 

· · Tom. VI. T ií · rem ' 
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Regirnento da Alfandega 
rem; o n~me da peíf·.>1, de quem forem as ditas me rcadorias ; o no·. 
me da peíf!l<l , que as vem cle fpach ar por feu dono ; ~ quant idade , .e 
qualid ade dell as; e ultimamente o di a , mez, e anno, em que fe abn· 
ra ó , tudo muit:o efp ·c i fi ~ a me_nte . ' E fendo as mercadorias , que a· par·. 
t es reque rem fe abraó, de qualidade, que ao d.ito Ad mi njftrador 7 e 
Officiaes p:HeÇ1 qu e fe devern abrir per:.1ote elle s ; faráó vir á íua pre -; 
fenç:t o fardo, ou caixa das taes mercadorias; e nella f e abrirá , fazen· 
do-l e as fo breditas diligencias ; para o que ordeno aos Officía es da Al· 
fandega' que naó abraó mercadorías algumas fem primeiro fazere tn 
faber ao dito Adminiítrador as qualid'ldes dellas, que as partes per· 
tendem abrir; e aol' indo-lS' fem precede-r a difa lic,ença, OU naÓ {e 
obfervando a ordem nefte C apitulo determinada, incorreráó em pena 
d e privaçaõ de feus empregos, e haveráó as mais penas, que parecer-
á T unta de .minha Fazenda. -. · . 

CAPITULO XXV~ 

Das ftz:zendaü ,. que chegarem .abe'ftas 4./llfandega. 

E Ab rindo o O.fficial-d~ ab~rtura algum fa rdo, barril, ou caixa de 
mercaderias, que forem de pezo, e perteoçaó á balança da dita 

Al fandega; as 're·rnett~rá6logo ao Juiz,. e O:fli,eia~s da mefma halaoça: 
a.Jfentando-as prime i ro nos feus livros : declarando todas as c i rcu mfta!l
cüs, que mando obfervar acima: E ifl:o ainda que a quantidade do 
p ezo fe naõ declare , por naó eftarem as mercadorias pezadas; por 
quanto o pezo de lias fe ha d{; affeHt-ar nos li;yros dos Ofliciaes da dita 
b alança, na eouformidad.e do que adiante lhes ferá ordenado. E vind.o 
á dita Alfandega algumas mercadorías abertas, as quaes fe defcarregaf· 
fem affim dos navios, em que vierem; ao tempo qu

1
e entrarem pela pof" 

ta da dita Alfandega ~ ã~ aírentad. o dito 01Iicial em feus livros pel:t 
mencionada ordem. E o Official, e Porteiro, que eftiverem na porra 
da dita Alfandega, naõ as deixa~áó ·recolher, fem que prime1ro fe pro· 
ceda á dita diligencia. Abrindo.fe aa. dita Alfandega alguns fardoS' 
barris, ou cai:x:as de mercadorias, ou outra qualquer coufa, que nella 
fe acháT, fero o·Gflicial da ·ab:ertura ie achar prefente, e pela fórma o r .. 
denad.a neileCa.p-imJo; inco-rrerá a peffoa, que as abrir, em pena de 
perdimento d-as fazendàs, ainda qt~e feja dono dellas; e naó o fendo, 
inçorr:erá ma m.e{mwp~ma p:rug:a,da·cadeia ··e haveráó as mais penas, que· 
parecer áJ'lll)ta .cLe minha Fa.zen:da, fend~ os réos achados no commilf0 

do dito faa.o ~ ou pwo:vãndl'>,.fe pe.ra1~te o Confer.vador da Alfandega 
qo'e o cGlmmetenaó. 1 · . ' 
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])os qzte intrçdu.~ir~m ÇÇ1!J fPff!t~!J fq.zppti/J.s 1ZI Affan4~~q. 

AContecendo que depois de abrir o refpeflívo O.fficial as mercado-· 
· · rias das part~s, ~ lança.r eriJ. f~us li.vr.Qs as q!Jan,tjdasi.e.s, e lotes 
d_el)as, na t{Srma qqe as ,achar n_o~ fa.q:l.os, ,cajxas, &c._eO) que co . .fr9ma.Q. 
Vlf; aclíle depo-is o fllte ,(rno O.fficial nas ditjlS v~.~lh ;a,s t~n9os faHos, em 
qu,e Yen-haó outras il?erqdor-ia.~ ~fc9pdi~.a:s e11;1 frau~e da mi.nha R e~~ 
Fa-ze.ri<àa, as quaes .vs Pefp ? chan~~.s naó qe.fc!lbriifem ~o te,rppo, ~m 
C]lle fe fez o aíre r~ t9 ,<,ie U~s: Jiei por bem, q.l}e tQda~ ~-~ rç(eri4as, qu~ 
f€ :achar:em n,a d 1ta (ór.qt_a, fJ.q .l}~m tt9rqagfl s .1?9r per4ic\~s, e? Inc.rodu
Ç}: l) r coaq~ (n,rJ;ado no ~re(âobrÇ> fig ql}1Ç ~))~~s y~l~rem, ~ppUc~ndo-fe 
~tuas p,ar.te.s pa.ra o r,endi-m.e~nto d:a çii~~ A-lfa.Qd€gfl, e ;1 terça par,te pa ~a 
0 ~e.nu.neiante. E jfto ftÍndil no ç~f.o, ~m que .a~ ditas mercadorias ~f
teJaó ,de?:l-H,o na ~-ira .Alfa9dega, e 'IlaÓ o.b~~,f.lte q._u·e naó as v,enha.ó de f .. 
Pilc.har ,f~lLis do,r.ws ; I<J9rque ba_Q:_a qu~ fG:J~ó i_n-t-roduzijd<;l:S e_m beneficio 
feu por feL;Js Caixeiros, ou _ou-tras qtua~flH.~~r p,effof\s, q_ue ~s l.evaren,t 
~tn os eJ( trf! ébs çlas reípeél:i.v:~.s Ja:Au.ras .9-.as mer.cadorias, g~e deve.mo 
con.~er Cjlda fa_r,çlo, caioca, o_l.l_o~trp -v,().lgme, que fe J:o:r ~defp_ac.;f\ar. 

C ! P I T -U ,L.Ç> )X_XV~I. 

Do.t.e_v;po, _e m.oi,{J , em.qttç Jr-1Je11J for f Çjl/f1 çl(l:,sJ.zs {fZZCJ]d_ÇZJ. 

E 'I'anto que tfo.rem abe.rtas as ·metcadoüas na .fohredi.t.a .fôrma, Q· 

I Adminiftrad or, e .0fficiaes :da 4lfandega . da~:áó orde·m i' com , qu~ 
ogo •fre'felle.m as que ífe .coftumaótfellar para h>go fe clefpa ~h.are, n;t: ~aó 
~o~ fen.ti ndQ q u.e .me t'c a d G-rias..algum as t'.d\e j~·ó :Q:a di r .a AI (and t:ga ab e.rtas 
llats tempo l]Ue aquelle que for neceffario para fe fellarer.n. E .Iog9 qqe 

fe acharem fell adas) mando que as defpachem; e para iffo preciüunen
te obriguem os refpeéliYPc~ qonqs, P!elos mtütos inconvenientes, que 
h~ em prejuízo de minha Reat-Fazenda, e da boa arrecadaçaó de meus 
d
1 

.... treitos , :em dl:a·r~.(ll .~ s:di.tas ·mN-çjldori-as -aberta,s na dit_a_._Alfandega • 
. ~ r 
d .. 0 1ello, com que fe fellarem as fazendas, fe guardará em huma arca 
de tres df.ffetenres chw~s. : rHu~~ ,da~ qqa~~s a - tt'ir~ ·hum , dp-s , ECçriv~es 
d~ Alfandega, outra :hum dos Eel'tores -d.ella., ... e a ou~.ra o Sell<tdor . . A ' 

tta arca fe · brirá tod os. os di.a;s para fe ·tirar o dito fello, quando 'hqu
~er mercadorias. que fella r. Fioará n.ella -fea-h.ado, C)Uan-do fe.,aqbar ~
-f efpacho_da A. I fandeg.a. 'E oJd,eno , 'CJ~e os Qfficia~:S, q!qe qverem .. a 
,eu ca.rgo as dít.a s chaves, .r.dida-<5-conrmua·mente pa-ra (e çla·r_defp,qc-j!_o 
as pa·rtes, queocconerem. na. dita ,Ai·fand~ga. 

C A~ 
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C A P I TU L O XXVIII. 

Da fdrma , em que [e devem defpachar as mercadorias depois
de filiadas. 

L Ogo que as ditas mercadorias forem felladas, os Feitoress, e Ef· 
crivaõ das marcas palfaráõ efcritos ás partes , que houverem de 

1." defpachar rodas as que lhes forem abertas. Os quaes efcritos paffarao 
conforme aos affentos de feus livros, em que as alfentarern , ao tempo 
que lhas abrirem; e nelles declararáó a forte, qualidade, e quantida· 
de das mercadori:ts, que o tal Defpachante tiver abertas, e quer def· 
pachar; nome'ando em cada hum dos ditos e[critos o dono das merca· . 
darias, ou por elle o do l?efpachante; o dia, mez, e anno, em que fe 
lhe paffa o tal efcrito para o aprefentar ao Adminiftrador, e Officia~S 
da Meza da Alfandega, e por elle defpachar fuas mercado rias. O dt· 
to efcrito fer~ feito por hum dos Feitores, que abrirem as ditas merca~ 
darias~ e affigúado'por todos os tresO!ficiaes, qtle forem prefentes, oll 
por dois delles. E naõ vindo o dito efcrito á Meza da Alfandega na 
fobredita fórma; o Adminiftrador, e Officíaes lhe n:.1Ó daráó defpacho, 
ficando pertencendo ao mefrno Adminiftrador, e Officiaes da Meza do 
defpacho di Alfandega a avaliaçaó, e preços das ditas mercadorias. B 
os mencionádos Feitores, e Efcrivaó das marcas· nem paffaráó efcritoS 
aos Defpachantes de porçaõ alguma das mercadorias, que abrirern; 
mas fim dé todas juntamente; porque as ditos Defpachantes faó obri· 
gados a defpachallas logo todas ao tempo que forem abertas, e fell:t'" 
das; nem tarnbem poderáó paffar os ditos efcritos em nome de outras 
peffoas, qne naó fejaó aquellas, que fizerem abrir as ditas mercadorias, 
pofto que depois de abertas as vendeffem a outras peffoas, por q uanro 
os e fe ri tos haó de fer C®nformes em tudo aos affentos da ahertura daS 
ditas mercadorias. 

CAPITULO XXIX. 

Das revijlas , e conferencias das mercadorias do Jello. 

A S ditas mercadorias, que fe houverem de paffar, depois· de fere!!l 
abertas 'pelos ditos Feitores, e Efcrivaõ das.marcas; e de ferem 

affentadas em feus livros, e remertidas aos Officiaes da balança da Al .. 
f.màega, com r) fi.:a declarado, feráó pelos ditos Officiaes, Adrniniftra'" 
dor, e E feri vaó de lia outra vez viftas, e pezadas. E affim como as fo" 
rem vendo, e pezando, as affentaráó em hum iivro, que para iffo h3 L 
verá numerado, e rubricado, como os mais da dita Alfandega, no qua 
livro fe fará atfento de todas as mercadorias, que fe deverem defpacha1' 
por pezo; abatendo .. Ihes as taras competentes de cada hum a das ditaS 

· cou~ 
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c?uras; e os.atrent9s, que fe fizerem, teráó todas as\ declarações, e 
Circumihncias, que os Feitores' · e Efcrivaõ das marcas faõ obrigados 
a dccl.arar ~m feus l·ivros, quando abrem as mercadorias. Do mefmo 
modo paifaráõ efcritos ás partes i tanto que lhes acabarem de pezar 
fuas mercadorias , para por eiies as poderem ldefpachar, na fórma re
ferida no c~ipitulo proximo ànrecedente; o qual os ditos Officiaes da 
balança ·em tudo guardaráó, e cumpriráó, como nelle fe contém. E 
fendo informado que os pezos da balanç'l da dita Alfandega fe coftu
maó formar de pedra : Mando, que fique ceifando efte a bufo, qtie até 
agora fe tem praticado com notaria preJuízo das partes; e· que logo 
fe efrabeleçàó os neceffarifls pezos de ferro para i·erviiem na dita Al~ 
fandega, e em todos os mais lugares, os quaes feráó afferidos todos. os 
annos no mcz de Setembro, para que fempre fe achem certos com os 
r~fpeéh vos padrões. · 

CAPITULO XXX. 

Das avaliafÕes das mercadorias, que naõ as tiverem na Pauta. 

DE pois de terem as partes efcritos do Feitor, e Officiaes, que lhes 
.abrirem as fuas mercadorias; ou dos Officiaes da balança, para por 

elles as poderem defpachàr, como no Capitulo pro:ximo antecedente 
fe contém; aprefentaráó os ditos efc,ritos ao Adminiftrador, e Officiaes 
da referida Alfàndega na Meza do defpacho. Depois de viftos por el
les .~ fendo as ditas mercadorias contempla_das na Pauta das avaliaçéi'es, . 
fe P~ocederá no defpacho del-las: E fendo taes, que fe faça neceffaria 
avahaçaó particular, (por naó íe acharem na Pauta) fará o A9miniftra
dor, e Oflkiaes vir á Meza ' do defpacho as mefmas mercadorias, e 
nella feráó muito particularmente feiras todas as diligencias, e exames 
GUe parecerem neceff4rios, para ferem avaliadas pelos preços com
muns .da terra nas primeiras mãos, fem abatimento algum, vifta a mo· 
d~raçaõ dos direitos de entrada: Ouvindo primeiro o Adminiftrador 
da A.lfa:ndega aos Feitores, e mais peffoas, que lhe parecer conveni.en- · 
te fobre a dita materia. E na,Õ fe podendo as mercadorias trazer á Me
Za' por ferem de qualidade que o obfte, as fará o dito Adminifirador 
jer pardais Feitores, e por hum Efcrivaó da dita Meza, para com a 
ua tnformaçaó fe avaliarem. Occorrendo duvida, em que pareça ao 
~dmtniG:rador, e Offi.ciaes da Alfandega, que devem ver as 'mercado .. 
i~ as, o faráó peffoalmente, para defte modo fe poderem melhorava.'! 
lar na fobredita conformidade. 

.r 
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C$. P ITULO XXXI .. 

Dafot·malidade do dejpacho das mercadorias, e l01iferencia dos efcri· 
tos deltas. 

' A Chando-fe as fobreditas mercadorias avaliadas na referida f6nnn; 
e efi:ando as partes de acordo na tal avaliaçaô, o Adminiftrador 

da Alfandega fará l'er em voz alta por hum dos Efcrivâes da Meza o e~· 
c rito das taes mercadorias; naó fendo o di to Official occupado no li
vro da receita; vorque efte, affim como fe for lendo, .lançará no mef .. 
mo livro as addiçóes das ditas mercadorias, conforme em tudo ao men· 
cionado efcrito: D.:clarando-fe o preço de cada hum dos generos' 
que nelle fe tratar, fegundo a forte, e qualidade: E lançando-fe por 
letra o que das taes addiçôes fe pagar de direitos de dizima, &c. Sen~ 
do porém as mercadorias de forte, que fe naõ deva dellas mais que hum 
fó direito, fe fará declaraçaó, que fe naó pagou mais do que o dito di~ 
reito,. ·que fe dever .; para o que todos os Officiaes, que forem preicn" 
tes na dita Meza, faráó a conta do que fe deve de direitos de cada hu· 
ma das addiçóes, que fe defpacl;arem. Na mefrna conformidade a ref .. 
peito das addiçóes, que fe lançarem nos livros da receita, pelos efcrí· 
tos dos O.fficiaes ,da balança , fe fará decl.araçaó do preço, em qu~ fol' 
avaliado o quintal, ou arroba de mercadoria, que fe defpachar, e do 
que fe pagar de direitos na fobredita fórrna. 

CAPITULO XXXII. 

Do recebimento dos direitos, t da arrecadaçaõ de.l!u. 

D. E pois de lançadas as ditf}S addiçóes nos referidos livros da recei..; 
ta, pagaráó logo as partes os refpeél:ivos direitos~ em dinheiro de 

contado, ao Recebedor da Alfandega; e o Efcrivaó d'o íeu cargo de· 
clarará nos rnefmos livros, que as quantias , nelles lançadas, focs6 ef .. 
fe8:ivamente recebidas pe.lo dito Recebedor. E acabado o defpach0 

de cada dia, fe fommaráó nos ditos livros as addiçóe~, que neJ!les fe; 
achare~ lançadas; fazendo-fe hum affento por letra do que irnportotl 
o rend1memo da Alfandega no tal dia. O mefmo praticará igua)rnen .. 
te o dito Efcrívaó no ultimo dia de cada rnez lavrando hum termo etn 
~ada hum do~ ditos livros, no qual fe declar~ o que importou o rendi .. 
rnento da rnefma Alfandega naquelle mez extrahjndo ao mefmo telll'" 
po hum a certidaõ, para com ella entregar~ Recebedor da AI fandega.· 
o produélo do mencionado rendimento na Thefouraria Geral das Re11"· 
das Reaes do Eftado. 
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CAPITULO .XXXIII. 

Das efperas; que fc devem dar aos Defpacbantes, e das prerogativ:~s 
de ljUe devem gozar. 

C On!ider~ndo, que nem tod?s ~s ~egociantes poderáó r_er os mei~s 
. neceífanos para pagarem os dtreitoS de entrada, e fahtda com dt· 

n!}etro á vifra na fobredi ta fórma: E querendo favorecer, e animar o 
Commercio da minha Cidade de Goa, em tudo o que a poffibilidade 
0 

..... .P~de permittir: Efrabeleçr>, que a todos o5 Mercadores, ou fejaó. 
Çhq~ãos, Mouros, ou Gentios, que fe habilitarem perante a Junta 
de mrnha Fazenda, com as qualidades de homens de groffo negocio , 
c~m cafa eftabelecida, e credito inteiro; c que além diffo derem· por 
Ftadores dois homens bons, e abonados da mefma Cidade , on derem 
fazendas em penhor; por huma p:1rte fe lhes dê o titulo de A.ffigna'lztes 
da Alfm~dega, lavrandofe-lhes diffo termo nos livros affignados por el· 
les, e por feus Fiadores, e d:wdoft:-lhes- dellês certidões , com que 
Por taes Affignantes GS façaõ conhecer: Por outra parte fe lhes conce
daõ as efperas defde Setembro aréJaneiro, e defdeJaneiro até Maio, 
Para pagarem os direitos, que deverem, lavrando-fe delles efc_ritos, 
ou bilhetes de meio quarto de papel, affignados por e,lles, pelo R ,ece
bedor, e por hum dos Efcrivães da Alfandega, para affim ficarem ten
do o credito publico, com yue ordeno, que nos cofres da minha Real 
Fazenda fejaó re·cebidos, comi) dinheiro liquido: E pela outra parte 
gozem todos os fobreditos Affignantcs d& prerogativa de fe .lhes dar. 
affen~o nns bancos da Meza da Alfandega, depois dos Officiaes, que 
~onihtuem o corpo della. O que com tudo fe naó poderá extender ao~ 

gentes, que forem defpachar em nomes alheios. 

CAPITULO XXXIV. 

Das execuções dos eJct-ites , ou bilh8tes da Alfandega; 

pOr quanto a natureza de dividas Re~es , que concorrem nos referi.
d dos efcriros; ou bilhetes, e o credito publico, que a elles mand<.> 
lar' naó pódem permittir demoras nas realizações; e pagamentos del· 
es_: Ordeno, que depois de vencidos, íejaõ n.os dias proximos r:
g~tntes cobrados executivamente pelos Officiaes, que aJunta da mt
~ la Real Fazenda encarregar deias diligencias. Por dfeito das quaes 
b e termino, que [em outra figura de juizo, fe proceda a penhora dos 

ens dos devedores, ou a prizaõ, naõ lhes fendo achados os que baf~ 
tern para pagarem as fommas, que deverem. . 

Tom. VI. u CA .. 
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cAPITULO XXXV. 

Dafahida das mercadoritts depois de dejpt}cbadat. 

D Epois de ferem lançadas ~o livro da receita as addições pela or· 
dem acima declarada; con.fl:ando que fe tem p:~go os refp-eétivos 

direitos; o O.fficial, que nos mefmos livros os tiver lançado, declarará 
ao pé dos efcritos, que as mercadorias nclle comel1das fe achaó nos di·· 
tos livros; e affignará no díto efcritojunto á referida declaraçaó, ain· 
da que nos efcriros fe contenha coufa medica. Feita a dita diligencia' 
fará o Adminiftrador da Alfandega, que as partes levem lrJgo as di tas 
mercadorias defpachadas. E para iffo as fará ·vir á porta da rnefma Al· 
fandega, pela qual naõ fahiráó com tudo, fem primeiro fe entregar o 
efcríto dellas ao Feitor, que affiftir na dita porta. O qual, depois de 
ler o dito efcrito, perguntará em voz alta ao Efcrivaó nelle affignado' 
fe efraõ nos livros da receita as mercadorias conreúdas no tal efcrito. E 
refpor.dendo-lhe _, que nclles eftaõ lançadas; o dito Feitor, e Portei· 
roas verá5, contaráó; e achando as ditas mercadorias em tudo confor· 
mes ao dito efcriro em quantidade, e qualidade, as deixaráó levar 
da dita Alfandega pelas partes. Porém naó eitando o Adminiftrador' 
ou Officiaes da Alfandega na Meza do defpacho de lia, naó as deixaráÓ 
fahir da dita cafa ~ naõ obftante que ao dito Feitor, e Porteiro lheS 
confte pelos ditos efcritos, que as referidas mercadorias eftaó defpa· 
chadas, fob pena de fufpenfaó de feus o:fficios, e das mais penas, que 
refervo a meu Real arbítrio. 

CAPITULO XXXVI. 

Das ooculia;ões, e fraudes, que fe achar'em nos fardos, e mais taras ao 
tempo dajahida das mercadorias. 

A Contecendo que o Feitor, e Porteiro, ao tempo que á porta con· 
tarem as mercadorias já defpachadas na fobredira fórma, acber11 

mais algumas das que fe apontarem no efcriro apontado ·: Mando, que 
todas as que demais fe acharem, fejaó tomadas por perdidas com o 
trefdobro dellas: applicando-fe doas partes para o rendimento da Al"' 
fandega; e a terça parte para o Official, que as abhar demais. E jfto' 
pofto que as ditas mercadorias, que demais fe acharem, ainda na·ó te• 

nhaó fahido fóra da porta da Alfandega, ou fejaó achadas nos fard.os' 
caixas, ou em outros quaefquer volumes, ao tempo que f e examina"' 
rem, e conferirem pelos ditosO.fficiaes; ou dentro nas ditas mercado
rias, ou que por outro qualquer modo fe acham efcondidas, ou pl.l .. 
blicas; porque.de qualquer forte ficaráó fempre perdidas na fobred1ta 
fórma. E achando-fe 111ercadorias di.fferentes das que fe referirem 11° 

di-
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dito efcrito eri.1 marca, numero, e qualid~de; ficaráó tambem- perdi
das com o trefdobro dellas, ainda no cat;O de ferem de menos valor, 
que as defpachadas nos refpeaivos· efcritos. Bem entendido, que as 
referida~) mercadorias perdidas faó fómente aquellas, que demai·s fe 
acharem, e às que forem differentes das do dito efcrito ; por quanto 
as que conferirem com elle, as levaráó as partes. 

CAPITULO XXXVII. 

Q_ue a porta da .ll~fandega efleja .fempre defembaraçada ; e que dentro 
dellafe naõ con.fervem cai,'l(Jas, e bahus vajios fechados. 

E Por quanto a porta da Alfandega deve fempre achar-fe defemba-· -
. _raçada para a prompra expediçaó das partes : Ordeilà, que o Ad

llHnlil:rador faça vigiar, que a dita porta efteja fempre defpej,ada, e li
Vre do concurfo da gente; principalmente ao tempo que nella fe COU· 

taretn ~s mercadorias defpachadas. O Feit_or, e Porteiro da dita por
ta teráó cuidado em ver fe Ievaó as peifoas, que por ella fahem , algu
mas-mercadorias efcondidas em defcaminho dos' meus Reaes Direitos.
E achando-lhas, fe perderáó , incorrendo as peffoas, a quem forem 
achadas, em pena do valor dellas em trefdobro~ E para obviur .feme
lhantes fraudes por meio de .ficarem occultas as mefmas mercadorias 
dentro na Alfandega: Mando, que dentro della nenhuma peffoa pof
fa deixar caixas, barris, ou 0utras quaefquer vafilhas defpejadas, e fe
chadas, achando fe defpachadas, e fóra da Alfand·ega as mercadorias, 
que nas ditas vafilhas vierem; por quanto Jeráó obrigadas as panes ar 
levaUas ao mefmo tempo que fizerem conduzir as mercadorias: E-oaó 
0 praticando ailim, incorreráó na fobredita pena a bet~eficio do rendi-
1ll ~n to da Alfandega. E mando outrofim, que na dita Alfandega naó 
hayaó arm.aríos alguns fechados dos Officiaes del!a, que naó fejaó os 
q~e. [ómentc forem precifos aos ílfcrivâes da Meza do defpacho para 
os hvrus refpeRivos. 

CAPITULO XXXVIII. 

DtJ exame, que fe h a de proceder no fato ufado, que tzaô paga direito.r. 

E Porque coftuma vir á Alfandega de Goa muito fato, e rou.pa u fada 
em caixas., bahús, malas, ou em outras coufas fechadas, em com

Panhia de feus donos, e fem elles; e póde acontecer que a.s ditas cou
fa~ fejaõ de feus ufos peffoaes, e naó para commercio: Mando, 9ue 
feJ.a examinado o fobredito fJto; abrindo-fe para eife e.ffeito as dltas 
carxas, bahús, e outras coufas , em que vierem, na prefenc;a de hum 
dos Efcrivães da Meza do defpacho da Alfandega, á p9rt11 della, para 
P,refenciai, em que confifte o mefmo fato: E fazend0 as ·diligencias 
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neceff"arias para conftar que delle fe naó deve pagar direitos; deixará 
o Adminiftrador da Alfandega leval!o por feus donos livremente, [em 
<.lU€ para iffo feja neceffario, nem efcrito algum do Feitor, que tive! a 
feu cargo a abertura das mercadorias, nem defpacho algum da d1ta 
Meza, por declarar verbalmente o Adminiftrador, que o levem da dita 
Alfandega. Achanrlo-fe que .deve direitos, o dito Feitor affentará en~ 
feu livro as mercadorias, e mais coufas que fe acharem, e dclla·s paffara 
efcrito para fe ddpacharem na fobredita .l.Vleza ; como todas as mais 
que nella fe defpachaó, ua fôrma ancarregada ao Adminifhador, e 
Officiaes da Alfandega pelos Capítulos proximos antecedentes. E or· 
deno, que pela porta da dita Alfandega naó faia caixa, bah-l1, ou o~~ 
tra alguma coufa fechada, fem primeiro fe abrir, e fe fazer a íobred1· 
ta diligencia; ainda que as ditas coufas fejaó de quaefguer peffoas' 
que naó devaó pagar direitos; por quanto fe ha de primeiramente a
brir, e ver tudo na dita Alfandega. E os Offici~es, que deixarem levar 
as ditas coufas affirn fechadas, como en.traraõ na Alfandega, {em pre~ 
ceder o referido exame, incorre.ráõ em pena de fufpenfaó de feus ofli· 
cios, e de inhabilidade para entrar em outros. 

CAPITULO XXXIX. 

Que o Adminiflrador da ./l.lfandega poffa conceder em alguns cafos o def 
pacho das jaze1~dcu por batdeafaÕ, p-agando as partes dois 

e meio por ce1zto. 

A S mercadorias que vierem em navios ao porto de Goa, as quaes 
fejaõ de qualidade, que fe na6 coftumem gaftar na terra ; . e pedi .. 

rem as peffoas nellas intereffadas ao Adminiftrador da Atfandega, que 
lhas deixem defcarregar nella para efperarem alguns dias navios , e111 

que as poífaó carregar para fóra; ou lhas permittaõ baldear em outras 
emoarcações do dito porto;, para as tranfportarem a outras partes, fa.' 
zendo-lhes nos direitos algum favor, e moderaçaó; porque n n6 Jhà 
fazendo, feguiráó fua viagem : Hei por bem , que qu ando ao porto, e 
franquia da Cidade de Goa vierem navios fretados, com fretamentoS 
publicos, e authent.icos, e aprefentando-os as partes ao Adminíflra-:
dor, e O.fficiaes da dita Alfandega no tempo do Re.gi mento ordeaad0 

aos navios, que eftaó em franquia, e os róes de todas as mercadorias' 
que trazem; pedindo a dita licença para as defcarreg:ue-t~1 todas, ?u 
parte dellas, ou bal~earem pelos referidos morivo.s; o dito AdminJf~ 
trador lhes conceda ltcença, pagando as partes ' dois · e meio por cento 
de direitos de todas a~ mercadorias, a que affim fe conceder a dita fa' 
culdade. Sendo porém obrigados a tornallas a carregar por mar pat:a 
os portos da Afia, e de nenhuma forte para a Europa , ou Moçarnb 1 ~ 
que, no termo de feis mezes, que correráó do dia , que lhas aifenrarei~ 
no livro: E fendo pa.ffado o referido tempo, íem a~ carregarem na_d1'" 

ta 
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ta fórrna: Pagaráó cinco por cento 'das ditas mercadoria s , além dos 
emolumentos, ou lagimas, de que fe lhes defcontaráó os ditos dois e 
rn~io por cento, fejá os tiverem pago. E o tempo da dita co1 ceilàô fe 
lhes naõ poderá r€formar pelo Adminiftrador com motivo algum. 

CAPITULO XL. 

fbee fe poffa ~fc~ljar o pagamnztfl dos dois e meio por cmto., quando 
~ A 

,~ao parecer que convem. 

DA dita foluçaó de dois e meio por cento, na fórma declarada no 
Capitulo proximo precedente, gozaráó todas as ditas mercadorias 

pelo refe rido tempo de feis rne·'les, fe nelle forem vendidas, pela pri
meira vez p:ll'a fahi rem por baldeaçaó da mefma forte pela primeira 
ven1a ; porque vendendo-fe fegunda vez , e paff01ndo-fe a terceira 
rnaó, naõ teráó a di ta liberdade, e p~garaó cinco por cento de di rei tos, 
e emolumentos da Alfandega, pofto que fejaõ baldeadas; defcontan
~o-(e os ditos dois e meio por cento no cafo de fe acharem já pagos; e 
1fi:o ainda que as queiraó carregar para fóra. E o Adm.iniftrador da mef
ma Alfandega, antes de conceder a dit~ d-efcarga, ou baldeaçaó, pro
cederá ás diligencias, e exames, que lhe parecerem convenientes, pa· 
ra fazer certos os ditos fretaméntos , e fe conhecer a verdade do cafo ; 
e naõ lhe parecendo, que conv.êm ao meu Real ferviço conceder-fe a 
dita liberdade, a negará ás partes, que a pedirem; obrigando os na
vios a que figaó fuas viagens, na conformidade dos Capítulos antece .. 
dentes refpeéhvos .á franquia das· <í!mbar~açóes. · · 

I . 

C A P I TU L O XLI. 

Dafórma, com que fe devem defcarregar as mercado1'iat, qu~ paga
rem dois e meio por cento. 

LOgo que fe achá r concedida a referida fol~çaó, o Adminiftl'ador 
da dita Alfandega fará logo lançar em hum livro, que para iffo 

haverá .ria l\ieza della, nu
1
merado, e rubriêado conforme os mais, o rol 

de t.odas as mercadori as, a que for concedido o dito favor; e de cada 
nav10 fe formará hum aífento pelo Efcrivaó, a quem pertencer: Decla
r~nd(i) o nome do navio; e do Meftre; a quantidade, e qualidade das 
dnas mercadorias; e das peífoas a quem pertencerem: Efpecíficando
~e 0 dia, mez, e anno, em que fe f~z o dito aifento; e o temp(\ por que 
e c~ncede a referida liberdade de feis mezes, começando eftes do di

to dta: E pagando, paífado o mefmo tempo, os direitos por inteiro 
da referida Alfandega, como fe contém no Capitulo proximo prece
dente. O dito affento ferá affignado pelo Adminiftrador da Alfande
ga' pelo dono das mercadorias, e Meftre do navio, que aprefentar o 
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<li to rol : Mencionaodo-fe no referido affento, e intip]ando-fe :10S 

Meftres, que achandofe-lhes mais mercadorias, as perde ráõ na fór.ma 
Grdenadi:l nefte Regimento, a refpeito dos •navios, que derem entrada 
na Alfandega. Concluída a dita diligencia, o referido Efcrivaõ pa.ffa· 
rá mandado em nome do Ádminiftrador, que ferá affignado por elle, 
para que o Guarda mór da defcarga da melma Alfandega faça vir o di· 
to navio paradefronte della, no cafo que na r~ferida concdfaó fe com
prehéndaó todas as mercadori.as, que tiver o mefmo navio; levando 
comfigo os Guard·as, que forem neceffarios , fegundo a quantidade 
das mercadorias ,-que ou feráó conduzidas á Alfandega, ou rranfporra· 
das pa·ra· a baldeaçaó, conforme o rol dellas, que irá trasladado no di ... 
to mandado; e achando-fe defcarregado o dito navio, ferá examinado 
com huma rigorofa bufca , corno he obrjgado a praticalJo, na fó rcniil 
o.rdenada nefte Regimento , debaixo das penas neile eftabelecidas. . 

CAPITULO XLII . . 

Q!te as mercadorias, que pagarem dois e meio por ce1Zto, naõ ft po· 
dmdo accommodar na Alfandega, .fe recothaô em armaztns 

de fóra deitá. 

N o cafo qae o dito favor feja concedido a parte das mercadorias' 
que vierem nos ditos navios, e naõ a todas; irá o dito Gnarda mór 

peffoalmente á franquia com os fobreditos O.fficiaes a defcarregallas, 
conforme fe ordenar no mandado, e rol, que para iffo ti~er recebido. 
Fará conduzir á dita Alfandega o que a ella pertencer. Depo'is de def• 
carregados os ditos navios na franquia, ficaráó obrigados ás leis della, 
conforme fe declara nefte Regimento·. E ttazendo o Guarda mór, e 
Offi~..iaes as mencionada~ mercadorias á rnefma Alfandega; o Adminif· 
trador deJla as fará contar pelo Fe'itor ,'e Porteiro, e recolher em hu· 
ma differente cafa, que para ellas haverá na Alfandega: De maneira' 
que fe naõ recol haó, onde fe acharem as mais fazendas, que pagaó d}~ 
reitos por inteiro. E fendo taes as ditas mercadorias , que naó feJa 
poffivel recolherem-fe na Alfandega i ' nefte cafo fe arrecada.ráõ nos ar• 
mazens, que para effe elfeito fe tomarem, de que terá huma chave o 
O.fficial da dita Alfandega, que o Adminifrrador nomear, e a outra o 
dono das meTcadorias. . 

CAPITULO XLIII. 

Do modo, com que fe ha de dar de[pacho ás mercadorias, que pagarem doil 
e meio por cmto. 

R Equerendo as partes ao dito Adminiftrador, e Officiaes, que JheS 
defpachem as ditas mercadorias, por terem navios no porto de 

Goa, em que as querem carregar para fóra ~ antes que lhas defpache~' 
, e:xa.tnl .. 
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exami'naráõ os ditos Adminiftrador, 'e O.fficiaes o livro da entrada, e 
affentos dell as: E achando-fe que fe pede o defpacho dentro do tem
po da condiçaó; e quando conforme ella lhes confiar, que as .çlitas 
l11e.rcadorias eftaó por vender, ou que foraó vendidas h uma fó vez de~ 
po1s da defcarga em Goa: O Adminiftrador mandará dar defpacho, 
pezando-fe as mercadorias, qu.e forem de tal qualidade ; e paifando
fe deltas efcrito para elle, na conformidade, que maildo praticar por 
efi:e Regimento, com as mercadorias, que pagaõ direitos por inteiro. 
Porém as que forem de ·fello, naó fer~ó felladas com o finete da Alfan
de.ga; porque fem efta circumít~ncia fe haó de tornar a carregar por 
lnar para fóra. 

CAPITULO XLIV. 

Da ma;zeira, em que (e carregm~dõ para fóra da Cidade de Goa ar 
mercadorias de dois e meio por cento. 

A C:hando-fe defpachadas as referidas mercadorias pela dita fórma, 
fe pa~ará 9utro femelhant'e rnandad(:) para o dito Guarda mór, af

fignado pelo Adminiftrador da Alfandega, com a relaçaó de todas as 
fazendas, que no livro da receita forem defpachadas: As quaes depois 
de fe contarem pelos O.fficiaes refpeétivos, ferá6 entregues a feu.s do
nos para as levarem com o Efcrivaó da defcarga, e Guardas, ao navio, 
em que fe houverem de carregá r para fóra, e entregalla.s ao M.elhe del
le: Deixando dois Guardas a bordo do mefmo navio até fahir pela bar .. 
ra de Goa; e vencendo os ditos G1.:1ardas á cufta das partes hum xera_. 
fim por dia. Se acontecer, que ao tempo em que as partes requererem 
ao dito Adminíftrador, e Officiaes lhes defpach~m fuas mercadorias, 
que tem na dita cafa de dois e meio por cento, fe achar pelo livro da 
entrada, e pelos competentes aifentos, que faó pa.ffados os feis mezes 
de c.ondiçaó; mandará o dito Adminiftrador trazer logo as ditas merca .. 
donas ás cafas da Alfandega, onde fe recolhem todas as mais que pa
gaó·cinco por cento, e emolumentos das lagimas, para nella fe def
P?charem ordinariamente, como devem por efte Regimento. Nefta. 
forma obrigará ás; partes a defpathallas: E achando-fe, (pelas dili
gencias a que o Adminill:rador mandar p ·roced~r) que as .fazendas faó 
Vendidas fegunda ~vez, e eftaó em terce.ira ,maó, contra o efpirito da 
referida co~diçaõ ;--as mandará tambem vir á Alfandega para fe defpa-· 
charem do modo ordin:uio, pela maneira acima declarada. Defpa
ch_and·o.fe porém as ditas mêr.cadorias, que paguem os direitos por in
~CJt·~, fe porá6 as verbas, e decl_araçóes nece~arias no livro das entra
das a margem dos affentos das dttas mercadonas, onde fique conftan .. 

. 
0 a razaó, que para iffo occorreo. E o dit-o Adminiftrador, e O.ffi. 

CJaes feráó obrigados examinar em cada méz os alfentos da entrada das 
ditas mercadorias, a fim de fe defpacharem pera ordem deçlarada nef~ 
te Regimento·, f obre a coüdiçaó de dois e meio por cento. 
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CAPITULO XLV. 

Da fôrma, com que ft poderá o baldear as mercadorias de dois e meio · 
por cmto. 

PEdindo .a~ partes, a qu~~ for concedido 0 referido favor, Jic:.nç~ 
. ao Admmiihador, e Offictaes da Alfandega para baldearem na ti a-n 

quia, ou no porto da Cidade de Goa, as mercadorias do navio, e!11 
que vierem ao dito por~o, em outro que efteja prornpto a parrir para 
fora, fem virem á dita Altàndega: o· dito Adminiftrador, e Offi..::taes 
( fendo ellas de pouco valor, e fendo do pe?.o, que facilmente íe pof .. 
faõ defpachar por eitiva) lha poderáõ conceder, mandando o diro .Ad" 
miniftrador ao referido navio, otGuarda mór da Alfandega, hum Ef· 
crivaó 'da Meza della, outro das d'eícargas, e dois Feitores; 'os guaes 
Officiaes levaráõ hum rol das mefmas mercadoria~, extrahido do livro 
cla entrada deltas, affignado pelo Adminiftrador: Sedõ todoJs prefen· 
tes á dita baldeaçaó: E fendo mercadorias de pe~o , faráó eftiva del· 
las, tomando de tud,o conta por efcrito, examinando as qualídades das 
mercadorias, e viráó dar conta, e relaça6 de tudo ao mefmo Adminif· 
trador da Meza da Alfandega, o qual depois de precederem as dili• 
gencias, que lhe parecerem neceffarias, avaliará as ditas ll)ercadorias, 
e fe defpacharáó como tenho ordenado por efte Regimento: Ficando 
Guardas nos ditos navios, affim para onde paffarem as ditas merc~do .. 
rias, corno do·outro donde fahirenJ. ~Tendo mais mercadorias para le .. 
v ar a outras partes, ficará o di to navio, depois da baldeaçaõ, obrig:t .. 
'do ás leis da franquia. Porém fendo as mercadorias de mui to valor, otl 
miudezas j que naó fejaõ ordinarias, e neceffitem de exame para {e ave" 
riguar o que valem; fe naõ baldearáõ, e viráõ para a Alfandega na [o' 
bredita fórma. Ao que o Adminiftrador, e Officiaes procederáõ logo' 
dando prompto· expediente ás partes para as poderem carregar corn a. 
brevidade'· e diligencia, que lhes convêm. 

CAPITULO XLVI. 

Qpe fe naó poffaõ baldear mercadorias, {em ordem do Adminiflrador 
da Aifandr:ga. 

B Aldeando-fe n~ dito lugar da franquia, e porto de G~a, ou ef1'l 
. . qualquer.parcc·da meíma Cidade, :n? no della, a~Igupus mercado .. 
rias dos navws, manchuas , e mais embarcações, que as houvererTl 
tr~nfportado , para parangues, balões, faudós,, ou quaefquer outrils 
embarcações; além das que fo~ern nomeadas pela Altàndega para as 
delcargas das fobreditas mercadorias; ou de quaefquer outras, qoe 
fejaó pertencentes ao defpacho da Alfaodega, fem preceder licen~a' 
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e ordem' dos ditos Adminiftrador, e Officiaes deHa, e con_tra a f&rma 
qqe tenho ordenado por e.fl:e Regimento: Mando, · l1Ue fe tomem por 
perdidas: e que os donos paguem cumulativamente o valor, e im
portancia dellas. Os donos, mocadóes, e companha's dJs fobreditas 
embarcações de tranfportes clandeftinos, fe-ráó prezas, inhabi lira·dos 
,Para exercitarem os feus officios; e condemnados a _fervi rem f eis annos 
com calcetas nas obras publicas, depois de lhes ferem queimadas as 
fobreditas embarcaÇões, em que forem achados os referidos contra·· 
bandos. 

C.APITULÇ> XLVII . . 

P .... ue as mercadorias , que fe tomarem por defencaminhadas , Jejaõ 
. carregadas em ,Jivro. "' 

LOgo que perante o Juiz Confervador da dita Alfandega fe trou-
xerem algumas mercadorias por defencaminhadas, pelo Meirinho, 

ou qua.efquer outros Officiaes, a quem perrencer a apprehenfaó deltas ·; 
ou no cafo de outras peífuas lhe_ requererem ,--que mande fazer auto de 
femelhantes mercadorias, para as accufarem por perdid•s, por qual· 
quer dos motivos declarados nefte Regimento, ou por outros alguns, 
por que ellas f e defencaminhatfem, com fraude dos mefmos Reaes Di
reitos: O dito Juiz:, antes que mande fazer auto· das ditas mercadorias 
apprehendidas, as fará trazer todas á Meza da di ta Alfandega , e por 
dois Feitores della fe ab(iráó, e contaráó perante o Ad~inifrrador da. 
tnefma: Sendo pezadas pelos Officiaes da balança, as que forem de fe
melhante natureza : E carregando-fe todas em rccei ta por lembrança. 
por hum Efcrivaó da Mezá' da dita Alfandega em compete-nte livro, 
que nella haverá numerado e rubricado, conforme rodos os mais; o 
C}Ual fe guardará com todo ~cuidado: Formando-fe hum diftinélo af
fenro de todas e cada h uma das ditas ~ercadorias: Declarando-re' e[-. . 
pecdicamente a forte, qualidade, pezo, e quantidade dellas; o dia, 
lllez, e anno em que fe trouxerem á dita Alfandega, com o nome das 
peffoas, que' as houverem tomado: Declarando.fe no dito atfento , 
que naquelle precifo dia foraó entregues aos O.fficiaes, a quem perten· 
~e.a guarda da ditas mercadorias: Affignando o rnefmo affento os Of-
qaes , que as receberem, para darem dellas conta , quando lhes for 

. ~andado, por·defpacho do dito Adminiftrador, e Officiaes: E ficao-
o en~arregado o Efcrivaó dà Meza, que o tal affento lavrar, de o faz:r affignar pelos ditos Officiaes. E no cafo de ter omiffaó, ficará o?r~· 

g do a pagar ·á minha Real Fazenda, pelos feus bens, todo o preJUl
zo' qtle·-caufar o leu defcu_ido na arrecadaçaó das ditas fazendas. 

'l'om. VÍ. CA .. 



Regimento da Alfandega 

C A P I T U L O XL VIII. 

Q!te as mercadorias deftncaminhadas fo entreguem aos O.fficiaes, que 
faõ obrigados a guardallas. 

A Chando-fe feita a _diligencia , que _no Capitulo proximo prece· 
dente fica determmada , todas as ditas mercadonas, C]Ue forel11 

defencaminhadas, fe fecharáó em huma caía, que para ilfo fe deputa· 
rá na dita Alfandega, tendo de !la huma chave.~ Guarda competente' 
e outra hum dos Feitores da Alfandega, C]Ue o Admíniftrador nomear. 
Sendo as ditas mercadorias apprehendidas a tempo que a Alfand;:P? 
fe ache fechada; ou em dia, que fe naó haja de abrir, fcráó condwtt· 
das. á cafa do Adminiftrador della; e fe naó poderáó depofirar em ou· 
tra parte·, mandando elle no mefmo auto proceder a inventario das di· 
tas mercadorias por qualquer Efcri~aó, que ie achar prefehre, el11 
quanto fe naó recolherem na ~lfandega, para fe praticarem na Meza 
della todas as diligencias acima ord~nadas. . 

CAPITULO XLIX. 

Do modo de receber as accufafÕes , ·e denuncias. 
I 

A S denuncias 'de mercadorias defencaminhadas fe ~ará~ ao juiZ 
. Con{erv~dor da Alfandega, como tambem as accufaçoes contra 

as pelfoas culpadas nos crimes contra efte Regimento; pofto que as 
diças mercadorias defencarninhadas, e as mefmas pelf.oas culpadas fe 
naó tragaó perante elle. Q.gando pela dita fórma fe fizerem {emelhan' 

' tes denuncias, mandará o dito Juiz Confervador proceder nas necef" 
farias diligencias para fe fazer apprehenfaõ nas mercadori,as, onde ef"' 
tiverem, fazendo-fe dellas auto, e pondo .. fé em anecadaçaó na Alfan· 
dega, C@m~ tenho ordenado por efte Regimento. Naó fe achando. as 
referidas mercadorias nas cafas, e lugares, em C]Ue forem denunc 1a· 
das; querendo os denunciantes accuf~r os donos dellas, por oculrad~· 
res das mefmas , o poderáõ fazer com as teHemunhas , e rriais procedi~ 
mentos, que o Juiz Confervador julgar neceffarios para fe manifefrar 
a verdade. Sendo efta provada, procederá o dito Juiz Confervador 
contra os réos, como for juftiça. Porém quando :JS ditas denuncias ~o· 
rem· dadas em fegredo, pela gravidade dos cafos, ·as tomará o dJto 
Juiz, e devaffará, naó fó em razaó das mercadorjas defencaminhadas' 
mas tambem pela culpa, em que houverem incorrido o.s que as fonega"'· 
rem aos direitos;· e achando culpados, os mandl.ará prender, quando 
haja legitima prova da culpa·, para affirri fegurar as quantias, por qu6 
forem accufados; naõ obftante, C]Ue para ferem cond'!mnados haJa 
de fer ouvidos; mas naó para efE~ito de fentenc<ear os ditos cafos pelaS 

·· · refe" 



da Cidade de·, Goa.: 
F€ feridas' denuneias_, e ditos das tdlemu1,1has, por qu:ante, .depois de , 
fe acharem fegura·s: a~ quantias;- por que faõ: accufado-s ,- fe Iivta"ráó os. 
culpados na referida fórma furiunar.i:a, q~ae..fómente penn.it~o ,Jneft<i~ 
~a·tos. . · . . 

CAPITULO L .. . ••' 

Da fdrma., cfJm que ft farda o .r autos das demmcias das d'ejcaminhot. 

FEitas todas as diligencias, que no Capitu'lo adm:a ord~no ;_ e exa.,· 
minando o Efc;Fivaõ dos defcamiFihos os referidos cafos 1 fe faráó 

autos de"I!es, e feráó affignados pelo dito-Juiz. Por.ém antes de os affi .. 
?'f1 8 ", fará carregar os mefmos de.f~aminho.s no l.lvro, que mando · efta .. 
beit:cer na Meza, do defpaGho cla Alfàndega- ,- na fónpa acima declara~ 
cla. ~cHefe fará affeqto, com·efpecificaçaõ ~o nome do accufador, 1e. 
,do accufa,d.o; do que contra elle fe requer j-' fe eftá prezo, ou culpado 
pelo dito ~ufo ;-ou fe ·d~u fian'ça :- · Declarando·fe· ·o nome· ddle, e as 
mais cire5Ú•mftancia·s, ·que forem prec'ifas •. E todos . os ditos affe'ntos 7\ 

em que fe Cí)rregarern os autos, de que naó ho·uver rnercado·r·Í1as na- AI"' 
fandega, feráó affiggados pelo E feri vaó dos defcarninhos, que os tíver 
proceffado, para fe faber ·a todo. o.tempo detles, e fe pôr em boa ar
recadaçaó, Q que pelos mefnios autos-conftar, q'ue pertence á .minha " 
Real Fazer1da,: Ficando obrigado lTfobredito-Efcrivqéj ·a da·r conta d~ 
todo& a-quelles autos, . que fizer _roT· mandado .do düoJ u•iz, -de que naó · 
hou-ver mercadorias:·. O Eícrivaó-da- Meza da Alfand·eg,a_ krá.obrigac.Io 
,a ~az~r affignar os ditos aff~?tns a0 referi dó Efcrivaó dos defcaminhos: _ 

. E. ach.ando-fe. àlgu.ns dos mef.rnos:" affentos -, "fem efl~rem .. pf>·r e li-e affi• 
gnaàos, o dito Efcrivaó da M.eza, fi}'\l_e os _fizer .,· .pa,g,ar:á .po.r feus bens 
0 valor dos aut0s. Faltando alguns delJes ,- -q,ue fejaó concernentes a 
denuncias, e accufaçóes das penas, 'depois de fe.r o a1fen_to dd.les affi~ 
gnaclo pelo dito Efcrivaó dos defcal'l1inhos :- ln,·correrá tarnbem·na pena 
de P.a.ga r tudo aquillo ,. que falta r~ do q•ue ailig.Fiou : . Tes.do. ô 1Admi:nif
tr.ador da.-.Aifandega particular cuiGiado. nos in_s:d-os rn~zes de Junho, 
e Dez.embFo de cada ·hum .~nno, e.m,examinar o_:!ivro dos d.efe;ªm.inhos, 
fazendo pb_r·em arrecad:a~~ó tudo d .que nella:achar ~ qu~_fe n.a6 ar-reca~ 
dou, na fiónna 9eterrn;ühada por efte · Regi~tento-~ · 

'· ... ,' 

, . ' 
I I' '' i" ,:. I • 

Do p~oc.edimcnto co.ntr.a os que_ refi/lire·m aos Officj'aes áa .llz.fandfgad~·. 

T ·Endo _aconreci~o algu~as vezes, . ao temp~ ~u-e f~_ ~o~!lvaó me_~-r 
f: . Cadonas por clefencarnmhadas pelos Guardas, ~ - qf.Iic1a~s da Alq 
andega ~ ou fe ac.ha·vaó co I padas algumas p'effoas~ ; por m~orrer:em OqS 

Penas defte Regimento; fazerern .. fe refi1ftencias contra os Q.fl_iç1aes )j ~ 
Guardas da Alfand~g_a, pelos que por ~:11~~ era-6 afihados em a.a.os dt 
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Regimento da Alfandega 
~ontrabandos, defcaminhos, ou por outras quaefquer coufas refpeél:i
vas !t arrecadaçaó dos direitos da dita Alfandega: Mando, que os di- . 
tos O.ffi~iae·S, intimando primeira, fegunda, e terceira vez, no me.u 
Real Nome, aos culpados nos fobreditos crimes, que fe rendaó á pn
zaó, para ddla fe lhes imporem as penas, em que eftíverem incurfos: 
~~depois das ditas tres intimações per.tenderem ~inda fuftentar-fe com 
armas em formal refiftencia ; poffaõ, e devaõ os fobreditos meus Offi· 
ciae!) conftrangellos a fc renderem pela via da força : Em tal fórma, 
que feguindo-fe della morte de algum, ~u alguns dos fobredito~ refi[· 
tentes; nem refulte della, ou dellas, culpa alguma aos referidos O.fli· 
ciaes; nem contra elles haja outro procedimento, que naó feja o que 
for ordenado á qualificaçaõ da prova, que devem fazer da formal re· 
fifrencia, de que fe tratar nas contingencias dos cafos occorrentes. B 
mando outrofim, que o juiz Confervador da Alfand·ega faça pôr e1n 
arrecadaçaó o que_ pertencer á minha Real Fazenda fobr~ as ditas to· 
madias, e pronuncie os prezos pelos ditos Officiaes, para lhes fere[ll 
irnpoftas as penas, que pelas minhas leis fe achaõ eftabelecidas contra 
os que refiftcm ásJ uftiças. 

C A P I T U L O LII.' 

Dafdrma em que fe de.ve proceder contra a,.r mercadoria! defencaminhada!, 
quczndo os donos de!Jas {e aufentaõ, e vem requerer outras pelfoas, que 

eraõ Juas as taes fazendas, e naõ do r~ferido auftnte. · 

SEndo certo , que muitas vezes acontece tomarem~fe . mercadoriâ~ 
por defencarninhadas, .que além de fe perderem, incorrem os.do· 

nos de lias, e peffoas, em cujo poder fe achaó, nas penas do trefdobro, 
e outras nefte Regimento declarada&; os quaes donos em raza6 das 
ditas penas fe anfentaó; e ou,tr-os vem· pedindo viftas dos autos; alie· 
gando neHes por advogados, ou terceiras peffoas, que as tàes merc~" 
darias faõ fuas, e naó do referido aufente, para com efte fubterfugt0 

capearem os ditos defcaminh~s, e illudir~m ás penas os réos delleS· 
Por quanto neftes cafos, toda a preíurnpçaõ de Qireito, que per .fi [6 .. 
mente he pleniffima prova, eftá a favor da minha ·Real Fazenda, e 
contra os mefmos fugi ti vos, e feus confrituintes, que a fi me f mofe de· 
vem i~Vputar a commitfaó ~ ou omilfaó de haverem conftituido CocO'" 
miffarios fraudule~tos , e contrabandiftas, para fe aproveitare·m das 
fuas dolofas,negociações, quando efcapaffem á]tiftiça; e para fe efcu
farem com o pretexto dos faélos alheios, quando foffem por ella acha
dos nos cornrniffos·: Mando, que neftes cafos fe naõ dê vifta, nem au· 
diencia alguma aos referidos terceiros interetfados: E que contra os 
referidos aufentes, e feus bens, f e proceda in [olidz1-m furnmaria, e ver; 
balmeate até a arremataçaõ das fazendas· apprehendidas, e execuçao 
das mais penas annexas aos faaos dos fobreclitos contrabandos, e de f' 
caminhos. C /i."' 
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.da. Cidade de G·oa. 

C A P J TU L O LIII. 

·Que fe beneficiem as mercadorias defencaminhadas. 

p ~ra que na~ aconteça damnificarem-fe as mercadorias, q_ue vierem 
· com tomad1as para a Alfandega, quando pela fua qual1dade naó 
~~mittirem demora na extracçaó ; e pela razaõ do tempo' que he in• 
dlfpenfavel para os refpeélivos proce1fos' ainda que fejaó fummarios' 
e verbaes : Deixando muitas vezes de ferem vendidas em occafiõcs 
opportunas, em que os generps dellas tem mais valor; feguindo·f\! 
~rave prejuízo á minha Real Fazenda,· e ás partes intereífadas n~ ap· 
t~lH.o.;aõ do valor das mefrnas tomadias: Requerendo as p.effoas , a 
9~em ellas, forem apprehendidas, ou nellas intereffadas, que lhe fe· 
J~o entregues, repondo no cofre do Recebedor da Alfandega a quan .. 
tJa ,. ~m que forem avaliadas para as beneficiarem; ou que ie mandem 
Vender, e depofitar o produRo dellas em poder do dito Recebedor, 
fJ~o que as d~tas merc~dorias naó fe achem finalm;nte fentenciadas: 

e1 p0r bem, que o J u1z Confervador llles defira a entrega; depofi
tando o r.efpeéhvo valor em moedas de ouro, ou prata no cofre do Re
cebedor da Alfandega; e á venda delJas na referida fórma. O que fó· 
lllente terá lugar·, quando a cau f a da me f ma toi:nadia fe ache pendente 
com embargos recebid,os; e que a qualidade das mereadorias feja tal, 
que fe faça util a. extracçaõ dellas. A mefma venda fe praticará a be· 
~eficio .das outras mercadoria_:;, que. ta~ bem f e ~charem app!eh~nd~ .. 

as,. amda que as partes nao requeuao, por n~o terem p·ara: 1H:o JUih
ça , nà fórma abaixo declarada. 

CAPITULO . LIV. 
. I 

Da fórma da venda das mercadorias defmcaminbadas, antes de ft· 
rem fetztenciadas. 

' ' B Avendo-fe de ent~egar ás partes as ditas .mercadorias defe-11'ca~i~ 
1 nhadas fobre os dttos depofitos' ou v~nder-fe, como no CapltU· 
do proximo precedente fe contém: O Juiz Confervador ordenará a ven-
a: Fazendo arrematar as fazendas em hafta publica (com a fua affif. 

tencia) a quem por eUas m1ais der: Procedendo a todas as diligencia.sJ 
(ue lhe parecerem neceffa!rias, para que nas ditas vendas naó liaja d~· 
do algum: Garregando-fe o feu produéh) po·r depofito ao Recebedor 

a Alfandega ~ando fe· houverem de ep.tregar aquellas mercadori~s, 
Jue forem para os fobrcditos depofitos; feráõ primeiramente avalia

as pelos Feitores da Alfandega, e outras pdfoas irntelligentes, fe
&~ndo o preço que entaõ valerem eru Goa; e o ·valror del'las fe entrega• 
ra, e carregará em receita por depo.(ito ao dito Recebedor até a decifaó 

· · da 



Regimento da Alfand~ga 
02 cauf~; paffando-fe conhecimento em fórma para os refpcétivos autoS• 
Nos livros das fazenda~ defencaminhadas, que mando eftabelecer na 
Alfandega, fe poráõ as ve.rbas, e declarações neceffarias nos affentos, 
que nelle ti verem ; affim as ditas mercadorias arrematadas, cof\lo das 
entregues ás partes; efpecifiéando·fe o modo, que fe praticou em hu· 
ma; e outra coufa· ; conform~ os defpachos, que federem pelo Juiz 
Confetvador aos ditos refpeitos. Pertendendo a-lguma das partes ag· 
gravar do procedimento das taes vendas, lhes ferá permittido para a 
J uma da Fa~enda de Goa. • 

CAPITULO LV.· 

Da fórma, çom qttc [e haó de arrematar as mercaderias defoncaminbr.taas' 
. que']e acharem comftntenfafinal. , ~ 

A S fentenças finaes, que o Juiz Confervador der fobre as reípeéli~ 
vas tomadias defeneaminhadas, e perdidas, . feráõ por elle man• 

dadas executar; e mettendo-fe em pregaó as mercadorias comprehen~ 
di das nas mefmas tom adias·; e as arrematará em h afta publica , a queiil 
por e! Ias mais der, informando.fe primeiro do feu j ufto valor peloS 
Feitores da Alfandega, e mais peffoas, que bem o entendaó, para 
que naõ haja dólo nas d1tas arre,ma.tações; prohibindo que . fejaó vell" 
didas aos réos, a quem forem tomadas; e do mefmo modo a O.fficiaesJ 
que tenhaõ feito as mefmas appre.hensões. As fobreditas vendas fe oa0 

poderáó fazer, fem a affiftencia do Confervador. O qual affignará ro
·<ios os termos das arrematações que fizer; os '.quaes feráó lavrados pe~ 
lo Efcrivaõ dos autos; declarando-fe nelles a qualidade das mercado
rias; os preços, por que foraõ arrematadas diftinél:amente; e os nomes 
das pelfoas, que as compraraó; as quaes affignaráõ com· o Juiz Confer· 
vador, para que affim fique conihndo. E mando, que o Adminiftrad?r, 
e Officiaes da mefma 'Alfandega · naó comprem as ditas mercadonas 
defençaminhadas, por fi , o por interpoftas peffoas, fob pena de fuf
penfaõ de feus officios a!é m nha mercê, e de inhabilidade para entr~r 
-em outros; e çle feis armos de degredo para efte Reino: Dando d dL· 
to Adrniniftrador de tudo o referido conta na Junta da Fazenda, para . 
ella mo fazer prefente. 

C A PITU.LO LVI. 

Do modo, por que ft carregar dó -em receita os produé1os da.r tomadias' 
e fé dará a &erfa parte a quem pertencer. 

F Eiras as ditas vendas, e affignados os termos das arrematações, 
pela fórma acima declarada, fe fará a conta na Meza da Alfande .. 

ga pelo::, ~fcrivâes della, das quantias que dos produaos das fazendaS 
• 

1 defell" 
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defencaminhadas, e arrematadas pertencerem á minha Real Fazenda, 
e.á terça parte dos Denunciantes, ou O.ffic.iaes, que fizerem as diligen. 
Cia~ :'. Lançando-fe tudo em receita· ao Recebedor da Alfandega com 
a d1!bnçaõ das fazendas, de que procede a dita receita, e de que os 
refpeél:ivos autos ficaõ em poder do Efcrivaó, que os proceffiJu, pe)os 
quaes fe ~iquidou na fobredita Meza a imporrancia de tal ~rremataçaõ. 
Do que tudo fe paff.:frá conhecimento em forma, para f e juntar aos au
tos da tom~dia . : Pondo fe ào mefmo tempo as verbas, e declarações 
ne_ceffarias no livro da receita por lembrança dar; mercadorias defenca
mrnhadas, em que confte que dlas fe julgaraô por perdidas: Accufan
do as folh'as da fobredita receita viva, dia, mez, e anno, em que fe 

· laqC'~f o produtl:o della ao Recebedor da Alfandega. Depois de tudo 
, <~l.tnu · obfervado, ficará o Guarda, a quem ' fe houver eiltregue .a dita 
to111adia; defobrigado das fazendas arrematadas na fobredita fórma. 
Sendo.certo, que o Recebedor da Alfartdega deve entregar na The
fourana Geral das Renda,s Reaes no principio de· cada p1ez todo o -feu 
recebimento do rriez proximo precedente; quando parte delle perten
cer aos produél:os das tomadias arrematadas, ou entregues aos réos por 
depofito, que fizerem da eq~Iivaletlte quantia ; deverá o· mefmo Rece· 
bedor aprefentar a certidaõ do Efcriva6 da receita para a dita entrega, 
com as necelfarias difl:inçóes das qu:antias, que pertencerem ao recebi
meato ~os direitos; e das que tocarem aos produél:os das tomadias, 
para que na The_fouraria Gera,J, e Contadoria da Junta da Real Fa .. 
:lenda fe efcriture com feparaçaó o que refpeitar ás tomadias. Das mer. 
cadorias defencaminhadas, que, fegundo as fentenças fe julgarem a 
favor. dos ré0s, ou a refpeito da terça parte aos Denunciantes, Ol:l aos 
~fficta.es das diligencias ., cujos produél:os tenhaó fido lançados em re~ 
eit~ por depofito ao Recebedor da Alfandega antes da· fent~nça final , 

na fo~ma defte Regimento; raquereráó as partes os refpethvos paga
;entos na Junta da minha Real Fazenda, para lhes ferem feitos pela 

Ha Thefouraria Geral; precedendo certidaó de que ficaó pciftas as 
\'~rbas dos mefmos pagamentos. nos alfentos dos livros da rece!ta do 
dtto Receb-edor concernentes aos ditos depofitos, e nos propnos au-t , 08

• O tnefmo ordeno, que [e pratique com os pagamentos das outr.as 
terças partes das mercadorias juigadas por perdidas; pondo .fe as de .. 
~larações precifas nas receitas dos produél:os dellas. Quando porém 
fe fizer pagamento de terças partes de mercador~as denunciadas em 

fegredo, que nos refpeél:i v·os autos naõ feja nomeado o Denunciante ; 
ar' J a o uiz Co.nfervador entregar, tambem debaixo d·e fegredo, a com .. 

Pett"!!,te quantia; recebendo-a pa.ra effe effeito da Thefouraria Geral 
~?r defpacho daJ unta da Fazenda; e ncando poi.las as verbas na fobre ... 

Ita fórrn . , 
a. '. 

CA .. 
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C A P I T U L O L VII. 

Do modo, que o Adminiflrador procederá em todos os cajos, qtte naó 
forem difcaminhos. 

E M todas as mais coufas do defpacho , adrniniftraÇaó, e governo 
da dita Alfandega, que naõ forem conc_ernentes a contrabandos' 

e defcaminhos dos direitos della, e a penas crimes, na fórma dos Ca· 
pitulos proximos precedentes: Decorrendo duvidas entre os Ofliciae.s 
da A.lfandega, e as partes; ou .fejaõ fobre as avaliações.., ou dos direJ· 
tos , que das fazendas fe deverem , ou por outr:o qualquer motivo: 
Ivbndo' que o Adminiftrador ~a dita Alfandega ouça _ as fobreCJIC~:; 
partes, e em partic~lar os ~ffic1·aes del!a, que apontarem as fobred~ .. 
tas duvidas a beneficiO da mtnha Real Fazenda. E fendo os cafos oc· 
correntes taes, que fe p'offaõ logo decidir pelo me f mo Admioíftrador; 
dará as providencias , que julgar n~ceffarias. Sendo porém ma teria, 
que naõ per~ença á fuajurifdicçaõ, d~rá conta na Junta da minha Real 
Fazenda, á qual devem recorrer aspa rtes ; ás quaes mando outrofim' 
que ie defira com toda a brevidade, como for juftiça. 

\ 
J 

C A P I T U L O L VIII. 

Que ft naõ poffaõ embargar mercadorias algumas dentro das portas 
da A/f ande g a. 

C Onfiderando as muitas mercadorias, que fe recolhem na Alfande· 
ga de Goa: Mando, que o Adminiftrador della faça dar promp" 

to expediente ás partes com a diligencia, e brevidade poffivel , com0 

por efte Regimento lhe fica ordenado. E ordeno, que na me f ma Alfan'" 
dega fe naó embarguem, nem poifaó penhorar as mercadorias, que a 
ella pertencereri1, e nella eftiverem antes de fe defpacharem, e paga"" 
rem os direitos: Prohibindo que para o dito effeito fe paffem prec~" 
torios alguiJ.S de qualquer Magiftrado com pena de fufpenfaó do f~ll 
lugar at~ minha mercê: Ordenando, como ordeno ao dito Adminif'" 
trador da Alfandega, que as faça defpi char, e deixar levar d Jla pelaS 
partes, como livres. , e defernbaraçadas; porque depois de fahi~erTl 
da mefma Alfandega, fe poderá proceder contra as ditas rnercadonas' 
como for juftiça. Porém naõ fe entenderá a dita prohibiçaõ nas penho" 
ras, e mais procedimentos, que fe fizerem por ordens expedidas a be" 
nefi.cio da arrecadaçaõ da minha Real Fazenda, para fegurança, e pa"' 
gamento de dividas, a que e lia feja acrédora; porque ordeno, e m~n .. 
do., que eftas ordens fe curnpraó inviolavel mente até f e fazer effeébYll 
a entrega das quantias, que fizerem objeB:o das mefmas ordens. 

C A.-
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CAPITULO LIX. 

Da arrecadaçaõ, que ft ha de dar ds fazendas, que naufragarem. 

S Uccedendo dar algum navio á cofta nos Jugàres do diftriél:o da AI .. 
fandega de Goa: O Adminiftrador, e Officiaes della ordenaráó, 

que o Guarda mór, e Efcrivaõ da defcarga , levando comfigo o Meiri .. 
nho, e os Guardas, que lhes parecerem neceffarios, vaó ao dito lugar 
do naufragio, e neHe tomem conta de toda a fazenda, que fe falvar; e 
daquella, que tiverem noticia fe recolheffe em qualquer outra parte: 
~~r~ que nem fe defencaminhe a fcrus donos, nem fe occulte aos meus 
~t~rcitos. Depois de fe haver feito inventario de toda, affignado pel<> 
dito Guarda mór, E!crivaó, e Meirinho ; a fadó cond_uzir á dita Al
fa~dega, eptreg<ilndo o inventario aos fobreditos Adminiftrador, e Of
fictaes, para mandarem tomar coRta della pelo dito inventario, e re
colhella, e defpachalla; dando conta naJ unta da minha Real Fazen
da do abati menta, que merecer o damno, que -te adur; para que com 
elfa ponderaçaó, e a das defpezas, que fe houverem feito na dita con
d~çaó, fe Ih~ mande declarar o abatiment'?, que,fe de,·e fazer nos di
renas: Obng;rtldo-fe aos donos das taes fazendas a que paguem os 
gaftos , -que fe tiverem feito com as mercadorias, que fe falvarem. E 
tendo o Juiz Confervador noticia de que houve algum defcaminho nas 
fazendas do dito naufragio ; tirará diffo devaffa , pronunciando , e 
prendendo aos culpados·, para proceder contra elles, na fórma das mi"'! 
nhas Leis, e Ordens. · · 

' 
CAPITULO LX. 

Dos direitos, que devem pagar todas , e 'J.Utzefquer mer&adoria.r.· 

1 C Onfiderando o muito que convêm ao meu Real ferviço, e· 
_ á boa arrecadaçaó dos direitos, que fe me devem pagar na 

Meza da dita Alfandega, faberem o Adminiftrador, e Officiaes della 
0

-de que haõ d'e co9rar os referidos direi'tos: Ordeno, que, em quan
to! Eu naó mandar o contrario, fe arrecade tudo pela fórma abaixo de .. 
c arada. -. 

r 1 · De todas as fazendas, que na Cidade de Goa entrarem pela bar.; 
r:\~ella, fé pagaráó cinco por cento de entrada, e dois por cento na 
ba ltda, além d'as lagimas, ou emolumentos, que coftumavaó perce ... 

11 ~r os Üfficiaes de lia; obfervando-fe para effe effeito a Pauta, que te- , 
d 0 

mandado fazer para regulamento dos ditos direitos; a qual man .. 
no fe CUmpra cornd parte defte Regimento: E que em quanto ella naó 

· llor expedida, fnppraõ pa-ra o defpacho as avaliações, que fe contém 
a columna do meio da outra Pauta-interina feita em Goa a 1-3 deJanei-

Tom. VI. Y ro 
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ro de 17 72 para me fer propofta, attende ndo-fe ao g rande alli vio de 
que por efte Regimento, e pelas outras L eis, ' que fe r[ló ·com elle, fi. 
cará gozando o commercio de G oa. E fendo-me prefentes·as continua· 
das mudanças, que· fe experimentaó nas fazendas fa bricadas na Afia: 
Ordeno, que aJunta da minha Fazenda da Cidade de G oa mande con· 
vocar de tres em tres annos todos os Mercadores, que tiverem hum 
pleno conhecimento das qualidades, e fortes d tt s fazendas , que fc fo· 
rem defpachar á Alfandega da mefma Cid>1de; para que, depois de 
l hes dar o juramento conforme os feus ritos, elles p rocedaó a fo rmar 
huma nova Pauta, qwe a dita Junta da Fazenda remette rá á minha 
Real prefença para della approvar o que for fervido. A qual Pauta fe 
ficará interinamente ob!ervando pelo Admíniftrador, e O fficiaes da 
Altà ndega, em quanto Eu naó mandar der~rminar o que for mais .con· 
forme á miJ;lha,. Real intençaó. ·. 

3 Sendo-me prefente , qne muitas pelfoa!l introduzem na Cidad_e 
de Goa ouro, e prata, que lhes vem de fóra, fern que paguem os d1· 
rei tos, que faó obrigados, com fraude da minha R ea l Fazenda : Or· 
deno, que de todo o ouro, 9u prata, que vier á 'dita Cidade em na· 
vi os de Moçambique, e náos defres Reinos; eu fej a em moeda, et11 
pó, barra, ou reduzido em obra, fe rnanifefte a bordo na prefença do 
Guarda mór, e feu Efcrivaó. O qual fará 0s termos, e d ecl arações ne· 
ceifarias em hum livro, que mando fe eftabeleça para o dito eff~::ito' 
çonduzindo tudo na fua companhia para a Alfandega , na qual fere· 
colherá em hum cofre ·, para nella pagarem as partes dois por cento' 
em lugar dos quatro, que até agora· fe arreeaçlavaõ, e fe fazerem as en ~ 
tregas f~m mais emolumento algum. O que.:: tudo fe fará publico por 
h um pregaó a bordo das embarcações, logo que o dito Guarda m6r' 
e Efcrivaó chegarem a eUas, para receberem o manifefro da carga de 
~ada huma das mefmas embarcações: Declarando-fe que os tr.antgre~
fores 1 que naó obfervarem o.referido, incorreráó nas penas d'o per~ 1' 
mento do ouro, ou prata, fendo achado a bordo fem manifefto no dito 
livro. E no que for apprehendido-fóra dos navios, e mais e,mbarca· 
çóes , que o tranfportarem; incorreráó, os que o defencamínha_reJJl ~ 
nas penas do trefdobro, e de feis annos de degredo para Moçambique· 
applicando-fe, em qualquer dos ditos cafos, duas partes do valor doS 
ditos extravios para o rendimento da Al fandega, e a terça parte pa~a 
os _Denunciantes, ou Officiaes das di tas diligencias. O que mando e 
cumpra inviolavelmente neíta conformidade. 

4 Todas as fazendas, que f e coftumaó tranfportar em náos deftes 
Reinos, como faõ coral, alambre , pannos, e outros generos, logo 
que chegarem, feráó conduzidas para a.Alfandega. ~ella fe· recolh~ , 
rá tudo em huma cafa ·feparada. E depois de fe acharem pagos os re 

Peél:ivos direitos de entrada; e de fe entregarem as mefmas f:?.zendaS 
· rro ás partes, pertendendo efras fazer embarcallas para qualq-uer oU d 

porto, o poderáó fazer livremente, fem qu,e paguem os direiro:fa~e 
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fahida na dita Alfandega; fazendo primeiro conihr por certidaõ, que 
effeél:i v a mente faó as me f mas partes introduél:oras, e pagaraõ os que 
pertenciaõ á entrada na fobredita fórma. 

5 Por ter informaçaó de que nos fardos preparados, como os de 
arroz, algodaó, orida, trigo, e outros generos; e nas jarras, d'abas, 
e outras vafilhas, em que fe coftumaô conduzir manteiga, azeite, e 
temperas' fe inrroduzem' e extrahem generos preciofos' que faó obri
g.ados a pagar direitos: Mando, que todos os fardos, e vaíilhas, que 
V1erem de bordo das embarcações, fejaó conduzidos em direitura ao 
c~es da AI fandega para ferem examinados com ferro; ainda que .nos 
d1tos (ardas, ou vafilhas venhaõ comeftiveis, d~ que fe naó coftume 

.Pagar di rei tos. 

TITULO I I I. 
Dejpacho da Sabida. 

.. 
r· · .. 

CAPITULO I. 

Que os Meflres dos navioi naõ poffaõ receber 1zelles fazend& alguma 
por dejpachar. 

O. Adminiftrador, e Officiaes da dita Alfandega, quando houverem 
de dar licença aos Capitães, oú Meftres do& navios·, manchúas, e 

mais embarcações para tomarem carga, ( fem a qual licença o naó po
deráó fazer) mandaráó que qualquer dos ditos Capitães, ou Meftres, 
faça termo em hum livro, que para iffo haverá na dita Alfandega, nu
me .. rado, e rubricado, conforme os mais della, no qual fe obrigue a 
nao receber no feu navio, ou embarcac;aó, fazenda alguma por fi, nem 
Pelos feus fubalternos; fem que primeiro efteja defpachada na Meza 
da referida Alfan~ega, e nella eftejaó pagos os direitos;. fob pena de 
Pagarem da cadeta o valor da mefma fazenda, fem que ddfo os releve 
allegarem, que fe naó achou prefente ao-tempo em qu~ a dita fazenda 
fe embarcou; por quanto os Officiaés fubalternos dos navios naó pó
dem receber fazenda alguma fem ordem dos rnefmos Capitães , ou 
~efi:res. E os fobreditos termos fe Iavraráõ por hum dos Efcrivães da 

eza grande, affignados por elle, pelo Adminiftrador, e pelo Capi-
ta"' · d d 0 ' ou Meftre da embarcaçaó, com as declarações do nome ella, e 

a Parte, para onde t'oma a dirà carga. 

Tom. VI. . y ii CA-
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C A P I T U L O li. 

Q!Je as fazendas por Jahidafe defpacbem primeiro pela Me~a g1'aízde. 

A S fazendas, que houverem de embarcar pelos Mercadores ·, e 
mais pelfoas da dtta Cidade, feráó lanç-idas por addiçóes em hu

ma relaçaó com diftinétas feparaçóes das mercadori as de cada cla.ffe, e 
forre, para fe fahir fóra com o computo de lias, fegundo as refpetl:ivas 
avaliações, que tiverem na Pauta. E a ditq relaçaõ ferá entregue ao 
Admíniftrador, e Officiaes, para nella fe lançarem por algarifmo as 
quantias das mefmas avaliacóes, e fe proceder ao defpZich0; lançan· 
do-fe no livro da receita d; Recebedor a importancia dellas, ua fór· 
ma abaixo declarada. Será a d.ita relaçaó affignada pelo Negociante' 
por cuja ordem fe embarcarem as fazendas, que fe pertenderem de f· 
pachar, para ficar refponfavel . por qualquer fraude, que nos fardos fe 
defcubrir, além das penas eftabclecidas por efte Regimento contra os) 
que defencaminhaõ as fazendas para naõ pagarem os direitos, que fn6 
obrigados; nas quaes incorreráó logo pelo fimples faB:o de achada, e 
tambem cumulativamente, na privaçaó das honras, que por efte Re· 
gimento mando fazer aos Negociantes de probidade conhecida. 

CAPITULO III. 

Dafdrma, com que ft haõ de lançar no livro da receita as fazendas, qtle 
pagaõ os direitos na Alfandega. 

· LOgo que as ditas avaliações forem poftas na dita relaçaó, fe f:~:á 
pelos Efcrivães da dita Meza a conta do que importarem as addl .. 

çóes della: Abrindo-feno fobredito livro titulo do dia, em que fe lan
çarem: E efcrevendo-fe por letra tudo o que fe achar na dita relaçnó; 
as avaliações, que forem poftas a cada hum dos ditos generos; o nome 
do Mercador, que os defpachar; e depois de fe declarar no dito affen
to a fomma do que importarem os direitos de dois por cento, além da3 

lagimas, ou emolumentos, que pertenciaó aos O.ffi.ciaes da AI fandega, 
fahiráó com ella por algarifmo á margem direita; e na da efquerda do 
dito affento fe efcreverá o nome do navio, em que [e carrega a dita_fa· 
zenda, para que mais facilmente fe ache o alfento quando fe butcar 

- ' "' para a conferencia, CJUe os ditos Efcrivães h aõ de fazer com a relaçao 
de toda a carga dos navios, que os Me.fhes lhes houverem de aprefell .. 
ta r antes de parti rem ; paffando-lhes nella· certidaó de como fica de f· 
pachada pela dita Alfandega, como ao diante f e declara. 
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CAPITULO IV. 

Que os Efcriruães da Meza grande da Alfan'déga lavrem dejpachos 
para as partes. 

A Síim qu·e fe acharem lançados nos competentes livros os ditos di
. . rei tos de dois por cento, e lagimas; o Efcrivaó, que o houver 
feno, declarará ao pé da ultima partida da f{)br~dita ·relaçaó o dia , 
n~ez, e anno, em qüe ~ca lançado o defpacho; accufando ~s.folhas do 
hvro delle; e declarando tambem a quantia, que no mefmo fica car· 
regada. Porém o dito Ilfctivaó naó affignará a referida declaraçaó, fem 
que primeiro fç pague ao Recebedor da Alfandega dentro della a im· 
P_ortancia do refpeél:ivo defpacho, como he obrigado. E fe·ndo reque
n?a pelo Mercador affignante, fe obrigará efte a fatisfazer os mefmos 
due1tos; affignando para iffo nos refpeél:ivos livros: E paffando-fe del
lesos bilhetes, ou creditas, que ordeno por eft.e Regimemo. Log0 
que affim confiar que ao referido Recebedor foraó pagos os ditos direi-' . tos; ou que os Affignantes f e obrigarem a pagallos; affignará o Efcri-
vaó, que houver feito a dita declaraçaó, e lançado a receita della.; ten· 
do particular cuidado em afpar os claros da dita relaçaõ , para que nel
la fe naõ accrefcentem as addiçóes, depois de fe acharem defpachadas 
as mercadorias indicadas na mefma relaÇaó. 

CAPITULO V. 

Q!te fe prefira o defpacho da fahida dos ttavios a todos tJS mllis da dita 
Alfa~dega. 

pAra que fe proceda com exatl:ida~ nos defpachos, "que os Merc~-
. dores houverem de fazer por fah1da, em que convem todo o cui
dado, para que os navios, e mánchuas naó percaó as monções com 
P~ejuizo do commcrcio ·, e dos meus direitos: Ordeno, q~e ? Adrni
nlihador, e ·O.fficiaes da dita Alfandega, logo que entrarem nella, 
preferirão os defpachos- da fahid·a a todos os outros quaefquer que fe .. 
Jaõ; principalmente no tempo da expediçaó das. náos defres Reinos. 
~ara o que tudo feráõ obrigados a refidirern ria Alfandega o tempo que 
neceffario for, além do que fe lhes eftabelece por efte Regimento; fa
~ndo-fe promptos para o expediente das partes; ou dando o mefmo 

1 
d1ninift rad or da Alfandega conta áJ unta da Real Fazenda daquel. 

;s Üfficiaes, que naó cumprirem be.m ~s fuas obrigações, para man-
a r proceder contra elles, como for JU{bça. 

\ 

CA· 



174 Regin1ento da Alfandega 

C A P I TU L O VI. 

Q!le os Officiaes naõ deixem embarcar mais fazmdas , que as defpa
chadas nas relafÕes da cttrga. 

A S ·ditas fazendas, que fe houverem de carregár pelas vias, e por
tas, que para iffo tenho deftinado, e em que os Guardas da dít;t 

Alfandega haó de affiftir, as deixaráõ embarcar; examinando primei
ro a fórma dos defpachos, que as partes lhes aprefentarem ; e confe· 
rindo-os, e examinando fe vaõ em tudo conformes ao que fe contiver 
na relaçaõ, affignada pelo Efcrivaó, que houver lanç'ldo os direitos 
della, com as circumftancias determinadas nos C apitulas proxiroo~ 
precedentes. Achando os ditos Guardas, que a referida rel:açaó va1 
em tudo conforme, a affignaráõ, dando nella meio rafgo; para quepe· 
la dita rel.açaó fe DaÓ pqffa fazer mais effeito algum; entregando-a ao 
Mercador para a aprefentar ao Meftre do navio em companhi~ da dita 
fazenda,. para que o mefmo Mefrre por ella a poffa receb~r, e guardar 
a dita relaça6, para a exhihi r, quando lhe for pedida. Succedendo em· 
barcarem-fe algumas mercadorias, fem affiftencia dos referidos Guar· 

- das, fe haveráó por perdidas. Com efte fim deveráõ os ditos Guardas 
vigiar pelo mar, vifitar os navios, e dar alcance aos .que forem def· 
caminhados; e procederem nas mais diligencias precifas para a boa 
arrecadaçaõ dos direitos da Alfandega. 

. . 
CAPITULO VII. 

SJ!te .nao carregu~m nos na'l.'io.r .fazendas de 1toite, ttem a bordo dellesfiqztet!J 
Jfarangues, balões, efaudós deftarregados. 

A Inda que ras ditas fazendas fejaõ defpachadas pela dita Alfande· 
ga, e nella bajaó pago os direitos, que fe me deverem;_ n~6 [e 

poderáõ carregar nos parangues1, balões, e faudós , que os houvereCil 
de levar ás embarcações, a que forem deftinadas, depois das Ave .Ma .. 
rias; e fó fe poderáõ acabar de carregar começando-fe a dita carga 
antes da referida hora; e continuando-fe até de todo ferem carregadoS 
os ditos parangues, baloes, e faudós. Porém logo que tiverem def .. 
carregado nos navios as fazendas que levarem' naó ·fc poderáó demo· 
rar a bordo: E obrando o contrario, os refpe.B:ivos donos, e moca· 
dóes incorreráó nas penas de perdimento das fuas embarcações, e du
zentos xerafins pagos da cadeia, applicando-fe duas partes para o ren· 
dimento da Alfandega; e a· outra parte para o Denunciante, fe 0 

houver. 

,. 
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C A J? I T U L O VIII. 

Que as fazendas , que Je acharem differentcs , em qualidade , ott forte 
das dejpachadas , fejaõ perdidas. 

Q.Uando os ditos defpachos fe aprefentarern aos Guardas·; a quem 
J toca o conheci1nento, e arrecadaçaó dos taes defpacl;ws , e virem 

Cjue as fazendas naó correfj:)Qndem em qualidatde, ou quantidade ás ex· 
preffadas nas refpeé1:i v as relações, poderá qualquer dos di tos O.fficíae·s 
faz~r apprehenfaó, e tomadia naquella parte de rnercad'oroias, que de 
ma1s achar além das deípachadas, como tambem naquella, que for dif

. ferente na q ··tlidade, e todas ficaráó perdidas; applicando-fe duas 
p-artes . do valor das m_çfmas mercadorias para o rendimento da Alfan· 
d.ega, e a terça parte para os Officiaes da diligencia; naô fe admittin- 1• 

do? effugio de pagarem ás partes a maioria do defpacho refpectivo ao 
ma ror preço, que deveri3Ó as fazendas, "fe foffem legalmente manifef-
tad~~: _por conter efte faél:o em fi dólo intrinfeco, e exclufivo de todas 
as .rerg1verfações . . E obviando as refe·rid'as fraudes: Orderi~, que o 
JUIZ Confervador, e Officiaes, naõ obftante quaefquer requerimentos, 
procedaó na inteira obfervancia defte Capitulo fem demora, oQ répli-
ca. · 

CAP.tTULO IX. ' 

Q_ue ft pof!a reformar o tempo para. o embarque dtJs fazendat 
dejpachadas. 

\ i 

Qs Mercadores, . e mais peffoas, que houverem de fa~er os ditos 
?efpachos por íahída, os requereráó em tempo convenient_e ao 

Admmiftrador, e_Officiaes da dita ~lfandega, ~ara logo procederem 
n~ embarque das mercadorias á hora, que lhes pârecer; com tanto que 
feJa no proprio dia, em que fe pedir o defpacho até aquella hora, que 
lhes he determinada por efte Regimento . . Porém no cafo que o naó 
pofl'aõ fazer no mefmo dia, levaráó o defpacho na tarde delle ao Ad
llliniftrador, e Officiaes da mefma Alfandega; e ficará no fcu poder, 
Para no dia feguinte fe lhe p6r declaraçaô de que aquetle d~fpacho fica 
Nl:_ndo ,, para por elle neffe dia fe poderem embarcar as ditas fazendas. 

ao poderáó com tudo os referidos Mercadores carregar as ditas fa
~e~das fem pedir reforma de mais tempo. E fazendo-o fem ella: Man
r~' .que fe tomem por perdidas; applicando-fe duas partes para o 
fi ~d 1 mento da Alfandegà, e a terça parte para .o Denun~jante, ou 0~
d~tal da diligencia. O que fe fará publico, affixando-fe editaes na <?t· 
,ade de Goa, e mais lugares, que parecer conveniente, para que nm ... 

. gtle~ poffa ailegar ignorancia. 
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CAPITULO X. 

Do que fe deve pratícar, quando nrunefino dia do de_fpacho fi 1zao po
, derem embarcm~ as mercadorias nelle declaradas. 

su9cedendo que todas. as di·t~s fazendas defpachadas fe naó poJfaÕ 
embarcar no mefmo d1a, e fo fe embarque part€ dellas, o Guarda, 

que affiftir no lugar do dito embarque, irá tomando conta ~as que fe 
embarcarem, affentando-as nas coftas da relaçaó, que lhe for aprefen· 
tada, declara'ndo as que fe embarcarem fómente. Acabado que feja o 
mefrno embarque, entregará o dito Guarda a referida relaçaõ á parte, 
para com ella lhe ferem recebidas fuas mercadorias a bc· do da refpe· 
étiva embarcaça6. E o Mercador, ou outra peffoa, em cuja maó ficar 
a dita relaçaõ, no mefmo dia a levará ao Juiz, e Officiaes da dita AI'· 
fandega, para lhe reformarem o tempo para o reftante das mais mer
cadorias, que ficarem por embarcar. ~ando porém a porta da d.ica 
Alfandega efteja fechada, por naó chegar a horas de achar os Officiaes 
nella; a irá aprefentar· no dia feguinre, para por elles lhe fer reforma'" 
do o termo; a fim de que os Guardas deixem carregar em vil'tude da 
dita reformaçaó . as mencionadas mercadorias . . E eftando embarcado 
tudo o de que fe tratar, .em qualquer das ~efmas . relações, daráó os 
ditos Guardas huma rafgadllra nellas, para as partes a entregarem af· 
fim aos Capitaes, ou Mefrres dos navios. 

CAPITULO XI. 

Que o Guarda mor, e mais Officiaes da Alfandega, quando forem ás vijital 
dos navios, naõ levem comjigo outras differentes pe.!Joas. 

O Guarda m6r da Alfandega, e mais O.fficiaes della, quando forerrt 
ás vifitas dos navios, iráó fem levarem Ecclefiafticos , ou outras 

pelroas. E fazendo o contrario, defde logo ficaráó fqfpenfos de feus 
_offici_os; e · dará diffo conta o Adminiftrador da Alfàndega naJ unta da. 
minha Real Fazenda para prover os ditos empregos, e mandar proce~ 
der contra os fufpendidos , como lhe parecer jufto. 

C A P I T U L O XII. 

Das penas , em que incorreráõ os Guardas , que deixarem emba~car qual-
quer mercador.ia, [em de[pacho da Aifandega. 

O S Guardas, qu~ forem nomead-os pa~a afliftirem á vigia do; navios, 
que eftiverem a carga, ou para os d1tos embarques, feráo fempre 

os de maior confiança. E naó poderáõ deixar embarcar fazenda algu-
. ma 
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ma tem defpacho da dita Alfandega, ou contra a fórma dos Capítulos 
defte_Regimcnto. Para o que mando, que o Guarda rnór, e os ditos 
Üffic~aes, quando houver navios á carga, tenhaó particular cuidado 
ein Vtgiarem de dia, e de noite os defcaminhos da minha Real Fazen
da: E que achando algumas mercadorias recolhidas nos ditos navios, 
e ~anchüas, ou carregadas nos par01·rigues, balões, ou Gaudós, fem ef· 
tarem defpachadas; pela dita Alfandegá, fe tomem por perdidas, fa· 
zendo-as (~onduzir ante o Juiz ConÜHvador delta. O qual mandará 
proceffar auto de tomadia; ·proce.den'do nefta mater·ia na fórrna, que. 
t:nho ordenado por efte Regimento. Conftando porém, que os Offi. 
Cia_e~ deixaraó defencaminhar os direitos da Alfandega .; ·ou deraõ pa
ra Iilo ajuda, e favor; procederá o m~fmo J uriz Conferva·dor contra el
les.' para fere111 punidos; naó fó com as penas da L~i do Reino, livro 
9Utnto, titulo fetenta e quatro; mas tambem com as mais que lhes faó 
ltnpoftas pelo Alvará de I 4 de Novembro de I 7)7. 

CAPITULO Xlíl. 

Q}te os Capitães, ou Meflres do-s tzavios , e manch·das, depois de eflarmz 
carregados, aprej'e1Ztem as retaçoes da carga ao Adminijlrador, e Of-

. ficiaes da Alfandega , par.a ft conferitlem coni os livros 
da receita. , 

LOgo que o Capitaó, ou Meftre d~ qualquer .f?.avio, ou ·outra qual-' 
q uer embarcaçaó, que eftiver á carga, tiver recebido as fazendas, 

J~e. houver de levar, irá com ·a relaçaó de todas ellas pela o'rdem , e 
. 

1~' 0ç?ó dos dias, em que as recebeo, aprefentalla ao Adminiftrador, 
e .flic1aes da Alfandega, para com ella conferirem fe eftaõ lançadas 
~os refp.eél:ivos livros dos direitos, que deveráó ter pago. E achandod: ~ u.e eftá conf~rm7 aos di.tos livros, fe lhe dará f e~ defpach? affigna~ 

' JUrando pnmetro o dtto Meftre, em corno nao leva rnats carga, 
due a declarada na dita relaçaõ; de que fe lhe pa1fará certidaó ao pé 

ella: Achando-fe porém, que alguma fazenda eftá por lançar nos di
t~ .ltvros; o Adminiftrador da Alfandega mandará examinar fe com 
~ · etto foi defpachada; e por omiífaó dos Officiaes della deixaraó de 
rançar os refpeél:ivos direitos no5 competentes livros; porque nefte ca-
0 feráó logo lançados, procedendo-fe contra os- mefmos Officiaes, 
~-~nforrue a gravidade das fuas culpas. Achando-fe porém, que a d_i-ça. 
~azenda fora defe.nc~minhada aos direitos: Ordeno, que oJu.iz Con
~r~~d~n proceda na fórma dcfte Regimento contra os réos; e da. mef· 

~ órrna contra os Officiaes da Alfandega, que a houverem detxado · 

1 
~~r~eg-ar f em defpacho. E m~ndo, que.<;> Adminiftrador, e Ofl;iciaes da 
c tande~à tenhaõ grande cuida~o na conferencia das ditas relações, 
v~; os ltvros da receita dos direitos, para que eftes tenha6 a fua ~e

a a rrecadaçaõ . 
. ':fom. Vt Z CA .. 
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CAPITULO XIV. 

Qyte fe declarem as mtrcadorias , q~ee {e defpacharem para qualquer 
navio, depois detle ter defPacbo. 

SUccedendo depois de ferem dados os defpachos aos ditos Capitães, 
ou Meftres das cargas, que levarem nas fuas refpeébvas embarc~· 

çõcs, e de eftarem correntes pela Meza da dita Alfandega para fegUt· 
rem viagem, receberem mais algum.as mercadorias nas ditas embarca .. 
ç-óes; o Adminiftrador, e Officiaes da Alfandega lhas carregará nos 
competentes livros; dando os dcfpachos ás p:utes, para as embarca• 
rem nos referidos navios, com a formalídade, que lica declarada para 
o defpacho de todas ai mercadorias. Porém na certidaó, que fe hoU .. 
ver paffado a qualquer dos ditos Capitães, ou Meftres da carga que Ie· 
var, fe fará a neceífaria declaraçaó da mais fazenda, que accrefceo. B 
de nenhum modo em papel avulfo, para fe evitar que os mefmos Ca· 
pitães, ou Meftres occultem coufa alguma da dita carga nos lugares, 
onde lhes haja de fer necetfaria a dita certidaó. 

CAPITULO :XV. 

Que [e naõ poffa carregar mercad9ria alguma, depoi.r que qualquer navil 
feflzer á véta parajeguir via$em. 

D Epois de eftar qualquer navio, ou manchfta de todo defpachado 
pela dita Alfandega, e de fe ter feito á véla para fazer viagem; 

naó poderá receber ma~s fazenda alguma, nem a elle chegarem co~ 
ella parangues, balões, e faudós, em nenhum dos lugares, que e{ta~ 
pelo rio abaixo. E mando, que além das ditas fazendas ficarem perd1· 
das, o mocadaó, que as levar, pague da cadeia cem xera~ns, tornan .. 
dofe-lhe igualmente por perdido o parangue, balaõ, ou faudó, que 
for ao dito tranfporte; e appli~ando-fe duas partes do produéto daS 
réferidas tomadias ao rendimento . da Alfandega, e a terça parte para 
o Denunciante , on Officiaes da diligencia. E mando outrofim, que .0 

Guarda mór ·,e mais Offic1aes da Alfandega, que tem a feu cargo a Vl" 

gia·do mar, quando os ditos navios forem á véla, ferá6 .obrigados a ver 
feem algum dos ditos navios fe carrega alguma fazenda ou a elle che· 
gnó parangue~, balóes, ou faudós, que a levem. E q~e no cafo que 
affim fucceda, e que o navio as haja recebido , obriauem o Me.ftre ~o 
navio a naó feguir a viagem, em quanto fe naó der ;arte ao AdminJf· 
trador, e Officiaes da dita Alfandega, para procederem na fôrma defr~ 
Regimento, trazendo com figo as fazendas defencam.inhadas. E n~o 
obedecendo o dito Meftre á parte do dito Guarda mór e mais ÜJJ'' 
ciaes, recorreráó eftes ao Commandame das Fortalezas'da Aguada' e 

.) :Mor· 

----~------~------~----------~-



lia Cidade de Goa. 179 
MOI'mugaó, para qtJct naó deixe f~hir o dito navio. E lhes ordeno 1 
q.ue cumpraó o que pelo mefmo Guarda mór, e O.fficiaes lhe for requ·e~ 
ndo a bem do meu Real ferviço, para fe fazer exame, e av€riguaçaõ 
no referido. ' 

CAPITULO XVI. 

Da fôrma, em q~Je fe tomar dó as denuncias das fazendas , que efliverem 
nos navios [em defpacho. 

SEndo dada alguma denuncia ao J ufz Confervador da dita Alfande-
g~, de qb~ em alguma das embarc~çóes, que efriverem á carga , fe 

tem Introduzido fazendas defencaminhadas aos direitos da mefma Al
fandega: O .diro Juiz lha tomará, e procederá na fórma dos Capitu
.los das denunciações, que por efte Regimento tenho ordenado: Man
dando os O.fficiaes, que lhe , pareeer, ·á di ta embarcaçaó, para della 
t~azerem as fazendas; que fe acharem denunciadas; julgandõ as toma
dias na conformidade do mefmo Regimento; e impondo as penas con· 
tra o Cap:itaó, ou Meftre do dito navio, que receber fazendas por déf~ 
pachar . . Porém para obviar os inconveni.entes, e prejnizos que refultaó 
aos Capttães, e Meftres dos ditos navios, quando fucceda ferem dolo ... 
f~mente accufados nos ditos contrabandos; e naó te achar na diligen• 
Cta delles mercadoria alguma defencaminhada, tend·b-fe ··para iífo re
Vnlvido toda a carga dos navios, o dito} uiz Confervador terá parti cu.: 
lar qli.dado em tomar eftas denuncias, que lhe forem dadas: com de-; 
claraçaó, que as defpezas, e darrino que fe feguirem, haó de fer por 
e?nta do Denunciante, no cafo de fe naó adiarem as ditas mercado
~.a s. E para iifo mandará com todo o fegredo fazer hum te.rmo, que ·o 
d tto Denunciante affignará, e ficará erv poder do di to Juiz , obrigan.: 

o -fe.nelle a pagar as ditas defpezas, que o Juiz lhe fará promptamen
te !atisfazer, deixando ao dito l\ileftre o dir~ito íalvo para a liquida
Çao do damno, que da dita diligencia lhe refultar. 

CAPITULO XVII. 

Qfte naõ pgffaõ jahir tzavios [em dejpacbo da Alfandega~ 

'f Üdos os navios, e quaefqu~r outras e.mbarcaçóes , ou fejaó na tu.: 
r~es, ou efl:rangei ras, que do porto da Cidade de Goa fahirem 

~ara fór::t c.om mercadorias, naó poderáó partir fem que primeiramen
e dos Meftres dellas tenhaõ os defpachos da Alfandega na fórma, que 

~r, et;lo por efte Regimento. O qual defpacho feráó obrigados a apre-
entar aos Commandantes das Fortalezas da Aguada, ou Mormug36, 

para P d E d d d · ' M o e rem feguir fua viagem. ... fucce endo, que alguns. os Itos 
t~ e~res façaõ as fuas embarcações á véla, fem terem preced1d0 as di • 

. <~S 10d!fpenfaveís díligcncías; íncorreráó na pena de quinhento~ xera~ 
f[ om. VI. Z i i fins 

' 
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fins pagos da c-adeia. Para que tenha feu 'devido effeito tudo o que de
termino por efte Capitulo: 1\tlando, que os Com mandantes das refe
ridas Fortalezas da Aguada, e Mormugaó, naó deixem f.ahi r navio, 
ou qualquer outra embarcapó com mercadorias, íem que lhes feja 
aprefentado legitimo defpacho na fobredita fórma: E que fendo -lhes 
requerido pelo Juiz Confervador, Adminifirador, e O.fficiaes da dita 
Alfandega a fufpenfaó da fahida de qualquer das mefmas embarcações, 
para nella fe fazerem as diligencias n_eceffarias · a bem do meu Real (er· 
viço; cumpraõ a efte refpeito o que no meu Real N orne lhes for re'" 
querido pelos ditos Miniftros, e O.fficiaes da Alfandega , na fórma aci
ma ordenada. E efra \fe cumprirá ta6 inteiramente, como nella fe con~ 
tém, fem duvida, ou embargo algum, qualquer que elle feja. . 

Por tanto: Mando ao Infpeél:or Geral do meu Real· E ra rio, Con• 
f e lho do Ultramar, Governador ·, e Capi taó General do Eftado da In .. 
dia, Junta da Real Fazenda do· me f mo Eftado, Officiaer!, e mais pef"' 
foas' de qualquer qualidade que fejaõ' que cumpraó' e guardem ef
te Regimento, e façaó inteiramente cumprir,_, e guardar tudo nelle 
conteúdo, naó obftantes quaefquer Leis, Ordenações, Regimentos' 
Alvarás, Provisões, ou Coftumes contrarias, porque todo_s, e todas 
hei por derogadas, caffadas, e abolidas, como fe nunca houveffe!ll 
e:xiftido; e como Je dellas, e ' delles fizeffe aqui expreffa , e efpecial 
mençaó, fem embargo da Ordenaçaó em contrario, que affim o requer. 
E orden9 que efra valha fempre, como Carta paffada pela Chancell~ .. 
ria, pofto que por ella naó ha de paffar; e ainda que o feu effeito ~a;a 
de duTar hum, e muitos annos; naó obftantes as outras OrdenaçóeS' 
que o contrario determinaó. Dada no Palacio de Noffa Senhora da 
Ajuda em vinte 'deJandro de mil fetecentos fetenta e quatro. 

R E Y. 

REG ULAMEt~TO . 
. f't 

SOBRE A NOVA .A.DMINISTRAÇAO 
4aJ ufliça nos Governos Politico, Civil, e Eco-

nomico, no Ejtado da India. 

E. U E LREY. Faço fabe~ aos que efte Alvará com força de Ld 
virem, que devendo todas as Leis Políticas, Civís, e Econo: 
micas fer fempre accommodadas naó fó aos lugares , mas ta(ll 

bem aos tempos: Coftumando as alterações delles diverfificar de for~: 
as circumfrancias, que as mefmas Conftituiçóes mais fantas, e 01.a1 

. · utels 
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Uteis nos feus primeiros eftabelecimentos vem a fazer-fe pelo decurfo 
dos annos taó impraticaveis, como he natural em todas as coufas hu· 
manas, nas quaes naó póde haver perpetuidade por fua natureza: Ten
do-me fido prefente por legitimas provas:, que neftes precifos termos 
fe ·ac.haõ os Tribunaes, e a fórma da adminiftraçaó daJuftiça, GUe ~n
tes regeraó a minha Cidade de Goa, e o .Eftado da India, de que ella 
~e taõ digna Cabeça, de· forte que naó fó fe tem reduzido a impoffibi
ltpade para terem proveitofas, e ,praticavel obfervancia; mas muito 
pelo contrario fe achaó antiquados, accumulados, e pervertidos em 
tal fórma, que da confufaõ, que tem caufado a multiplicidade dellas, 
e dos abufos, que a ella fe feguiraó, tem refuhado os contrariós effei
tos de fe naó poder já á tina r coin as fim pies, e verdadeiras regras do 
Governo Político, Ci.vil, e Econ@mico: E querendo Eu obviar a tan
tos, e taó ponderofos, e nocivos inconvenientes com h uma Legislaçaó · 
clara, breve; depurada de circuitos, delongas, e tergiverfações Fo
.renfes, que feja adaptada á prefente firuaçaõ da mefma Cidade, e Ef
tado, mediante a qual refpirem. os póvos della, e delle das intolerá ... 
veis opprefsóes, que de mui tos annos a efta parte tem.padecido, e e f-. 
taó ainda padecendo; depois de haver abolido pela Carta de Lei Fun
damental na mefma data defta a Relaçaó, Magiftrados, Officiass, Leis, 
Regi menros, Alvarás, Refoluçóes, e Coftumes até agora obfervados: 
Eftabeleço, e mando, que daqui em diante . os fobreditos Governos 
Político, Civil , e Economico fejaó adminiftrados ~ e regidos pelas 
peffoas, e pela~ difpofiçóes feguintes. 

TITULO I. 

Do Regedor das ']ufliçat~ 

1 o Governador, e Cápitaó General do Eftado da lndia ferâ 
fempre o Regedor dasJuftiças em toda a extenfaó do feu 

JGo~erno: e obfervará, além do que vai difpofto nefte Regimento das 
ufhças , o Regi menta dado aos Regedores das J uftiç.as da Cafa da 

Supplicaçaó na Ordenaçaõ do livro primeiro, titulo primeiro, nas 
partes, que forem applicaveis ao Eftado da India. · 

TITULO li. 

Do Ouvidor Geral~ 

1 o Ouvido·r Geral do Eftado da lndia ferá tarnbem Chanceller' 
Intendente Geral da Policia, Juiz dos Feitos da Fazenda , 

~da Coroa, da Ch:.:mcellaria, e dasJuftificaçó€s; e ~Provedor .dos De
dUntos, Aufenres, Orfãos, Capellas, e Refiduos, na maneira abaix<J 

edarada , em tudo o que lhe for applicavel. . 
R e~ 
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z Refidirá na Cidade de Goa; e nas cafas da fua refidencia dará 

Audiencia publica ás partes nas tardes das fegundas, e quintas feiras 
de cada f emana : Mas fendo eftes dias feriados, as dará nas tardes dos 
dias feguinres. 

3 Nas caufas civeis conhecerá f cimente por a ppellaçaó das fenten· 
ças dadas pelos Juizes de Fóra, por aggravo nos autos dos proceffos 
das acçóes principaes; e por aggravo de petiçaó, ou ínftrurnento nos 
incidentes das execuções, na conformidade do que vai determinad.o 
no para grafo quatorze, e quinze do titulo da ordem Judicial dos fc1· 
tos cíveis. 

4 Se os Appellantes naõ houverem offerecido .artigos, ou haven· 
do-os o:fferecido, forem de ma teria, a que já fe renhaó produzido· pro· 
vas na primeira Inftancia; ou ainda que fejaõ de rnateria nova, forern 
ineptos, inflgnificantes, ou impertinentes, proferirá logo o Ouvid~r 
Geral a fua fentença: PcHém havendo-fe offerecido a rrigos de rnarer.ta 
nova, e concludente, os receberá o Ouvidor Geral, ailignando hunl · 
termo peremptorio ao Appellado para os conreftar. 
- ) Naó fe affignará para prova de taes artigos, e fua conteftaça6' 
.mais que h uma dilaçaõ de cinco dias, na qual produzi ráó aspa rtes ref· 
tem unhas, de que tiverem dado rol, e os mais documentos, que tive
rem. E formando cada huma dellas a fua allegaçaó em hum termo pe· 
remptorio, fe faráó conclufos os autos ao Ouvidor Ger~l , qu,e os fen· 
te.nciará finalmente; procedendo antes a todas as averiguações, ·e exa· 
mes, que lhe parecerem neceffarios. . . 

. 6 Antes tambem de fentenciar finalmente as ditas appellaçóeS' 
proverá fobre os aggravos, que fe houverem interpofto no auto do 
proceffo~ E achando que foraõ aggravados os Aggravantes, reforma·. 
rá os defpachos, e procederá na fórma delles, fem mandar que vol~ 
tem os autos para as Inftancias inferiores. . 

7 · Nos aggravos d.c petiçaó, que para elle f e 'interpozerem ·noS' 1?· 
_:eidentes das execuÇões dos Juizes de Fóra de Goa, Bardez, e SaJie· 
te; e jgualmente nos que vierem por inftrumento de Dio, e de 1?1

; 

maó, proverá logo que f e I h e aprefentarem , fern que mande dar ~1 ft 
,ás partes, ou admitta infrrucçaó alguma depois da refpofta dos d1tO~ 
Juizes. - . 

8 Das fentenças definitivas que p.roferir, dara appellaçaõ no efÍel
to devolutivo fómente para a Cafa da Supplicaçaó, nos cafos que elC" 
cederem a eftimaçaõ de quanocentos mil reis nos bens de raiz, e ~e 
feifcentos mil reis nos moveis: Para o que fe regulará pela avaliaçao: 
que tiver fido fei~a pera~te o Juizes de Fóra para as primeiras appell:. 
sões. E mandara expedtr as fuas fentenças para as execuções; que~ 
vem fer feitas pelos mefmosJuizes das primeiras lnftancias. · ~ 

9 Qgando houve~ de fahir do porto de Goa algum~ emb:lfca.Ç:; 
para efte Reino, depo1s de trasladados os autos, em que t1ver recebi 
as appella~ócs, e de faz~ r conferir os traslados muito exaébmente olt 

.- pre· 
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prefença das partes, remetterá os originaes com h uma relaçaó cir
cumfl:an~iada de todos elJes pelo Capitaó d.a mefma embarc~u;aõ, ( tle 
quem cobrará conhecimento) ao Guarda mór da Cafa da Supplicaçaó, 
pa-ra os aprefentar na primeira Conferencia ao Regedor dasJuftiças. 

Io E ao dito Regedor dasJuftiça~ tenho ordenado, que faz.endo 
entregar logo os ditos autos ao Efcrivaõ, que tenho determinado pri
v~tivamente para as appellações do Eftado d~ Indía , (debaixo de re
ctbo, que elle paífará ao dito Guarda mór) lhe recommende a promp· 
ta expediçaõ delles: E que ao tempo, em que houver de fahir deft~ 
porto alguma embarcaçaõ para· o d·e Goa, faça remetter pelo meímo 
Guarda mór ao dito Ouvidor Geral pelo Capitaó della debaixo de co
nhecimento as fentenças, que {e houverem expedido com huma exa_él:a 
rela~aó do eft:ado dos autos , que ainda naó eHiverem finalmente fen
t~nc:lados; a qual ferá antes aprefentada ao mefmo Regedor dasJ uf
~1Çds, para prover fobre a demora, removendo as caufas della. 

r r D a mefma forre conhecerá por appellaçaó das pofturas, e das 
fentenças dadas nas Cameras daquelle Eftado: Dando tambem appel
l.açaõ nos cafos que excederem a fua alçada para a c~fada. Supplica
çaõ. E a refpeito deftas fe .obfervará o que . .fica determinado ·fobre as 
t-emeífas das appellações: Fazendo-fe deftas relações feparadas. 

r 2 Conhecerá das fufpeições pofl:as aos Juízes de Fóra dt; Goa, 
Bardez, e Salfete; e a todos, e quaefquer Officiaes deftas terras debai
:X:o ·da cauçaó de dez mil reis a refpeíto dos ditosJuizes; a qual fendo 
perdida em todo, ou em parte na fórma da Ordenaçaó, fe applicará ás 
defpezas daJuftiça: E o conhecimento das ditas fufpciçóes fe termi~ / 
nará improrogavel mente no termo de trinta dias. . ' 

13 E das fufpeiçóes poftas ao .mefmo Ouvidor Geral nos cafos em 
que ha de fer Juiz de preparatorio, ou em que houver de conhecer por 
appellaçaó, e aggravo, conhecerá o Juiz de Fóra de Goa , . tendo por 
~dJuntos os de Bard.ez, e de Salfete, os quaes as fentenciaráó em pre-
ença do Governador. ' 
O 1 ~ Se o dito Ouvidor Geral for arguido de fufpeito ao Juiz, ou ao 

ffic1al recufado, (o que eftes poderáó f6mente expor, guando ref- . 
-ponderem, e depozerem ás fufpeiçóes) proporá o mefmo Ouvidor Ge
~~ o cafo ao Governador, e n conferirá na fua .prefença com o Juiz de · 

ora de Goa; ou fendo efte impedido, com o que parecer ao dito_Go-
~ernador: E parecendo que naõ deve conhecer das fufpeiçóes o Ouvi
dor Gera:l , por fe tratar de honra, ou confideravel intereffe· do recufa-
0' e parecerem juftas as razões do pejo; que elle houver expofto, 

Cotnrnetterá o Governador o conhecimento ao Juiz, que lhe parecer • 
. 
1> Nas caufas, que excederem de feifcentos mil reis nos bens mo-

veis 1 'l · d · d ' O 'd G l ' ' ou <:e quatrocentos m1 rets nos e ra1z, po era o uvt or e-
r~ conhecer por acçaó nova. E bem affim poderá da mefma forte CO• 

~erece: por acçaó nova nas caufas- dos _Prelados, Vi uvas, e P.effoas mi-
avcls, que o quizerem efco1her. · 

Con· 
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l6 Concederá as feguranças Reaes) com.o póde fazer o Correge· 

~or do Crime da Corte, cujo Regimento obferva rá em quanto for ap· 
plicav~l , e compatível. . · 

17 Tirará em cada hum anno devaífa de todos os OHiciaes de J uf· 
tiça, e Fazenda, e ainda do EccleGaftico, na fórma da Ordenaçaó, 
que levarem mais do que lhes he· taxado no Regimento da Cid ade de 
Goa: E a pronunciará emJ unta, onde tambem a fentenciará finalmen· · 
te, pofto 't!Ue dê per Ji fó carta de feguro aos culpados, _e fejaJ uiz do 
preparatorio. ' .. 

I 8 Da mefma fórma fentenciará emJ unta os proceffos, que lhe 
remetterem osJ uizes de Fóra de tçdo o Eftado; c que eftes form a r~[!l. . 
aos Officiaes, que perante elles fervi rem, por auto, ou por denuocJa• 
Nos quaes tambem fó o dito Ouvidor Geral cencederá cartas de fegu· 
ro; ufando a eftes refpeitos dos Regimentos ,dos Üllvidores das Co· 
marca·s, e doJ uiz da Chanceqaria, no que for applicavel, e compa .. 
tivel. · 

I 9 Fará as execuçóes das dir.imas das fentenças, fegundo o Regi,; 
menta, e Regras· da Chancellaria da Cafa da Supplicaçaõ. Conhece· 
rá de todos os feiros, que fe formarem fobre efta cobrança, e os def·· 
pachará final mente emJ unta. 

20 Paffará as certidões dasjuftificaçóes na maneira~ , que pelos feus 
Regimentos as palfaó os Juizes das J uftificações no Confelho da F a". 
zenda, e o Juiz de India, e Mina, fegundo a qualidade dos cafos, a 
que faõ applicaveis os Regimentos dos ditos Magiftrados. 

2 I Ufªrá de toda ajurifdicçaõ dosJuizes da Coroa, e Fazenda; 
fervindo-lhe de Procurado-r da Co;roa, e Fazenda o Juiz de Fóra de 
Goa para o preparatorio dos proceffos: E eftando conclufos ~, os [efl" 
tenciará finalmente emJ unta com appellaçaõ devolutiva para os JuizeS 
dos Reiros da Coroa , e Fazenda na Cafa da Supplicaçaõ nos cafos' 
que, tendo ,alçada, excederem á do dito Ouvidor Geral. · . 

22 Conhecerá dos Recurfos, que fe imerpozerem das violenclas,. 
e das ufurpaçóes da minha] uri_fdicçaó praticadas pelos Ecclefia ftjco~ · 
Obfervando.-fe em tudo, e por tudo nos Recurfos do Eftado da Ind 1a 
nas Juntas do dito Ül)vidor, eJuizes de Fóra, o Alvará de dezoito de 
Janeiro de mil fetecentos felfenta e cinco, pelo qual mandei regul~r 
os Recurfos no Eftado do Brafil: Havendo por bem ampliar as provl· 
dencias do dito Alvará ao Eftado da India. · 

2 3 Como J uíz da Coroa, e. Fazenda • terá fempre h uma devalfa. 
aberta fem termo limitado, e fem determinado numero de reftemtl .. 
nhas, dos defcaminhos dos Direitos Reaes; dos contrabandos, e daS 
collusóes em prejuizo da Real Fazenda: E quando houver culpados' 
os pronunciará, e fen~enciará em Junta·' fendo elle o Juiz do pre~d'l; 
ratorio fómente; ferv1ndo-fe do dttoju1z de Fóra de Goa, como 
Procurador Fi fcal. 

24 Terá tamber:n outra devam~ igualmente aberta pelo que pert~~· 

_______________________ _. 



·No E fiado da In dia. 
ce· á Policia: Obfervando (em quanto .lhe for applicavel ).o ·Reginíen
to do Intendente Geral pelo Alvatá de vinte e cinco d.e.]unho de mil 
fetecentos c feffenta, e as mais Leis, e Ordens refpeél:ivas. Nefta de
vaffa perguntará tambem pelos que 'tem livros, é pap_eis prohibi~os 
pela Real Meza Cenforia: E havendo culpados, os pnmunciará, e. 
Jenrenciará na referida fórma. ~ · 

2 5' Fará vi fita á cadeia de Goa no primeiro dia de caàa mez com 
os~uizes de Fóra de Goa, Bardez, e Salfete; fervjndo fempre· o pr.i
rneno de Promotor das J ufriças. E neUa fe obfervará a Lei de cinco de
Fevereiro de mil fetecentos fetenta e hum: Remettendo-fe para á dí~ 
ta ~adeia de Goa os proceffos dos pre.zos de Bardez, e Salfete, que 

· efhv_érem nos termos de vi fira. ' · · 
2 6 UfaFá dos Regimentos dcJ uiz do-Fifco, de Provedor da Ca .. 

f~ da Moeda, Superintendente do Tabaco~ eJ uiz dos Feitos da Mife-

J
flcordia, no que for applicavel, fentenciando os feitos refpeé1:ivos em 
Unta. • 

2 7 Qyando parecer conveniente que fo.bre algum cafo fe tire de
v~ffa, fe proporá emJ unta pelo Governado.r, ou por qualquer do5 Mi
ndh~s, de que ella f e compoem ; e com a r~foluçaó da Junta a tira r á <> 

}
Ouvidor Geral, pronunciando, e fentenciando os culpados na mefma 
unta: Qgando naó pare~a, ·que antes fe .me d·eve dàr parte do.cafo, 

e das refultas da devaffa, e da pronuncia. · 
~8 CC?mo Chanceller do Eftado terá em feu poder o.s fellos, e paf

fará todas as cartas, e papeis, que expedir o Governador em meu no -:. 
Ille; e bem affim todas as Cartas; Provisões, e Alvarás:, que .pairar o 
rn~fmo Governador pelas refoluçóes da Junta, que hei por bem fubfti-

. ~Ir á Meza do Defembargo do Paço, que havia na Relaçaó extinél:a; 
~endo fobre ellas alguma duvida, a proporá emJ unta, cuja refolu-

_çao .fe me far·á prefente fem prejuizo da execuç~õ della. . 

1 
2 9 Na falta, e impediménto do Ouvidor Geral, ferviTá em feu 

· u~ar oJ uiz de Fóra de Goa, paffando p'ara o lugar defte o de Bardez, 
cuJa Vara fervirá entretanto o Vereador m,ais velho. 

T I T U L O III. 
r 

Dos Juizes de Fóra. 

1 QS Juizes de.Fóra de Goa, de Bardez, Ilhas adjacentes, e 
d de Salfete, feráó juntamente] uizes.dos Orfãos, das Alfan-
egas, Auditores da Gente de Guerra: ~ ufaráó de toda ajurifdic\çaõ, 

~ue Pelas minhas Leis, e Ordens he concedida a cada hum dos ditos 
~argos nefte Reino, e nos Dominios Ultramarinos, (no que aqui naó 

-~r Provído) dando appellaçaó, e aggravo para o Ouvid~r Geral. 
. 

2 lia verá em cada hum dos ditos Auditorias doisEfcnvãcs do Cri. 
~e' e Civel, que ferviráó igualm~nte de Tabelliâes de Notas=. Ser-

. 1'am. VI. Aa vmdo 
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vindo o mais antigo de Efcrivaó das defpezas: hum Meirinho: hum 
Efcrivaó do Meirinho com dois Homens da Vara; e dois N aiques, ou 
Porteiros. 

3 Dois Inquiredores do Cível, que feráó Letrados, e perícos na 
língua da terra ; os quaes ferviráõ tambem de Diftribuidores. 

4 Dois Interpretes, ou Lingu-as, peFÍtos, e 1ntel1igentes, tanto 
da lingua Portugueza, €amo da terra: para o que f e acvem efcol her 
peffoas de confidencia, e fidelidade; e a cada hum f e dará de ordena· 
do cento e cincoenta x.erafins; os quaes teráó obrigaçaó de affi:fti r ás 
Audiencias, ao inquirir das teftemunhas , e a tudo o mais a que forern 
chamados. 

5 O Ouvidor, e os} uizes de Fóra teráó as affignaturas, e emol~
mento&, próes, e precálços ,"que pela Lei de dez de Outubro de rn~l 
fetecentos cincoenta e quatro foraõ concedidos aos Minifiros das .Mt· 
nas Geraes. No que naó eftiver nella provído, levaráó os mefrnos que 
os defre Reino. Os Efcrivães porém, e mais O.fficiaes venceráó os e mo· 
Jumentos, falarias, próes, e precalços, que pelo Regimento da me~ 
ma data de dez de Outubro de mil fetecentos .cincoenta e quatro foril 0 

eftabelecidos para os diftriél:os da Beira Mar, e Serta6 dos DomínioS 
da America. 

• 6 Teráó os ditos Juizes de Pórajurifdicçaó cumulativa em todoS 
os cafos crimes, para poderem prender os réos: remettendo-os poréfJl· 
aos Juizes dos diftriélos, em ~ue forem commettidos os deliaos, para 
alli ferem p roceff'ados. · 

7 Faráó duas Audiencias em cada femana em dias certos, que p~~ 
ra iffo deftinaráó. No cafo de impedimento, molefria, ou falta, ferv t· 
rá o Vereador mais velho na fórma da Ordenaçaó. . 

8 Teráó alçada nos bens moveis até cem mil reis, e nos de ra1Z 
até cincoe_nta mil reis; e nos crimes fe obfervará o que :vai determina~ 
âo no Titulo da Ordem do Juizo dos feitos crimes. · 

9 O Juiz de Fóra de Goa fervirá de Procurador da Coroa, e F a· 
zenda. 

10 Cada hum dosJuizes de Fóra ferá Auditor da Gente de Guer .. 
ra , que efti ver no feu diftriélo, e praticará como tal nos procdfos, a f· 
fim como em tudo o mais, os Regulamento~, Artigos de Guerra, e 
Refoluções, que tenho dado ·para os criminofos do meu Exercito. 

I r As fentenças nos mefmos Confelhos proferidas fubirá6 á p~e .. 
fença do Go_vernador, e Capitaó General, para as confirmar, íe ~nJfll 
lhe parecer JUfto. E com a fua confirmaçaõ feráó improrogavel, e 1rre~ 
mi.ffivelmente executadas nos réos condemnados defde a praça de Sol·. 
dado· até o pofto de Tenente inclufivarnente. Porém ·a refpeito dos que 
forem Capitães, e dahi para cima, ferá~ fufpenfas as execuções, e as 
fentenças rem~ttídas com os autos originaes, e com os réos á roinha 
Real prefença, e cadeia do Limoeiro de Lisboa, para fobre elles de· 
terminar. o que me··parecer jufto ., na rnefJ;lla conformidade .do que Te· 

nhO 



· · No Eítado da In dia. 
nho e~abelecido pelo paragrafo qui pro do Titulo da Ordem de Juizo 
nos f~1tos crimes a refpeito dos réos, que tiverem o foro de Fidalgos 
da mmha Real Cafa. 

TITULO IV. 

Ordem Judicial clfJs feitos cirutif. 

I AS caufas cíveis feráó procelf'adas, e fentenciadas fummaria
mente de plano pela verdade fabida ,. fem fe dar attençaó 

nem a ~rros de proceffo ·' nem a faltas de folcmnidades, ou de formali
. dades jUdiciaes' reduzindo-.fe tUdO "308 termos feguintes • 

. 2 . Offerecerá o author a fua acçaó, deduzindo por artigos o feu 
4neito. Deverá acompanhalla: logo com os documentos, e rol das tef
t~m~nhas '·com que a pertender provar .. , Naõ o fazendo affim, ferá o 
reo ImL?edtatamente abfo.luto da Inftancia por offido do Juiz, obfer
vada a fórma da Ordenaçaó. 
·. 3 Propofta, e informada a acçaó na referida f6rma , fe continuará 
vd.l:a della ao réo com. o termo breve, que parec.er competente .; o qual 
findo, e as refórmas delle, que parecer1e~ aoJuiz; naõ vir:tdo o réo 
coma cnntrariedade, ferá lançado, e correrá a caufa os mais termos. 

4 Com. a contrariedade offerecerá todas as excepç0es que tiver, 
com os docblmentos, e r0l das tefremunhas, com que pertender provar · 
o deduzi do nellas. De outra forte naó feráó as excepções admi ttidas. 
Q..IaRdo a contr.arieda~de for conclufa, verá o.}u·iz fe fe acha provada.. 
alguma dellas ., e pronunc.iará como for direito; obfervando a Orde
t:Ia~aõ livro terceiro, titulo vinte, pamgrafo nove, e. paragrafo quin
ze{ e li.vro terceiro ; .titulo q11arenta e nove, e titulo cincoer.1ta. Re
ce Ida a c:ont·t1uriedad~ , fe affignará hum breve termo para contradi
tas e· r ' ffi . ''"' d'I '"' .. ' 1e ~ 1gna rao as 1 açofs. 
· 5 Naõ feráó admittidàs mais de tres teH:emunhas para a prova de 

<i:a-da artigo fubftancial, oú feja da acçaõ, ou da contefraçaó: falvo fe 
a.materia' do artigo for divifivel; de forte que feja neceffario provallo 
Po.r partes, e por differentes teftemunhas. Feita a prova , [e haveráó , 
as·1nqui riÇóes por abertas, e publicadas, e fe continuaráó os autos 
Para razões a final. · 

6 Se.rá permittido a qualquer das partes}untar a final os mais do• 
cumentos, que ri ver. S0bre os quaes ,-dizendo a parte, fe faráó os au
~os.c:onclufos ao Juiz para os-fentenciar. Poderá o Juiz, antes de pro-
erlr a fentença, proceder a todos os exames, e averiguações, que lhe 

parecerem neceífarias, para íe vir no conhecimento da verdade. . · 
G 7 Pr<!lferida a ·rentença, e fendo · della appellaâo para o <?UVJ·dor 
a~ral, pod.erá-nefta fuperior Inftancia deduzir-fe toda~ ~a.tena de fa-
.' ' 'que d.e novo acc11efcer · e toda a que fervi r para tlbd1r a contra· 

rled d · ' · · · d "" E r: d a~ e·, ,0ll pa,r.a corroborar o allegado .nos art1gos a acçap. ' .&en ~ 
fom. VI. · Aa ii a ' 

' I 
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a materia nova, poderfe-ha dar a ella prova da mefma forte, que elH 
determinado rio pa.ragrafo fegundo defte Titulo. Arrazoada que feja a 
caufa, fe fentenciará pela verdade conftante dos autos, por qualquer 
modo que ella fe moftre, e faça ev.idente. . 

8 Todo o Advogado, que alterar efta ordem, fazendo requ eri· 
mentos dilatorios, ou ourros quaefquer, que pareçJó dolofos, e a fint 
de demorar as caufas ,- ferá condemnado nas cu.ftas do retardamento em 
pena pecuniaria, e outras a arbítrio do Juiz até ás de fufpenfaó, e 
inhabilidade. 

9 Poderáó as p'arres pedir no tempo das prov.as o depoimento d~ 
{eu contendor~ e o Juiz em todo o tempo, e eftado da caufa, podem 
ex officio mandar que deponhaó; affim como proceder a todas as di li .. 
gencias' que lhe parecerem neceffarias' para averiguar a verdade. 
~ r o As cartas de inquiriçaõ para fóra de Goa, Bardez, e Salfete' 
ou para f6ra de Da .naõ, ou Dio, nas caufas que ahi f e trata rem, ( naÓ 
fendo pedidas para os lugares, onde o_s contratos houverem .fido c-ele~ 
brados; naó fufpenderáõ o curfo das mefmas caufas; mas a rodo o tem~ 
po que chegarem, e em qualque'r cil:ado das caufas, ou in.ftancia , fe 
poderáó juntar; e fe poderá por ellas julgar, e revogar o que eftiver 
fentenciado. 
. I r Os Advogados, Efcrivãés, e Sollicitadores naó poderáó rece· 
ber, ·ou cobrar das partes o pagamento dos feus emolumentos antes da 
fentença do Juiz. E ordeno: ~e os ditos Advogados, e Sollicitado· 
res naõ poffaõ receber outros emolumentos, que naó fejaó os que 0 

Juiz da caufa arbitrar na fentença: Que os Efcrivães naõ poffaõ rece" 
l:>er os falarios, que pela Lei lhes competem , antes da mefma fenten .. 
ça: ~e fe antes della os receberem, ou aceitarem coufa alguma daS 
partes, por qualquer titulo que feja, fejaó prezos, fufpenfos dos ofo· 
cios ,, e inhabeis para mais os fervi rem : ~e a parte, que antes da di .. 
ta fentença der alguma co ufa a algum dos fobreditos, ou feja author' 
ou réo, perca tedo o direito da caufa a beneficio do feu contendor. 

I 2 OsJ uizes no arbitramento dos ditos fala rios, ou emolu111e0" 

tos, haveráó menos refpeito á importancia das canfas , do que ao f11C" 

recirnento do trab.alho dos Officiaes: Refleél:indo principalmente fo· 
bre os requerimentos, e allegaÇões dos Advogados, para lhes aug"' 
menta rem, diminuírem, e ainda negarem totalmente os emolumen· 
tos; ~ proporçaõ das delongas, que elles affeél:arern. na caufa, e á prO" 
porçaõ do intrinfeco merec'imento das fuas compofiçóes. , 

1 3 Os proceffos dos Gentios, e da gente da terra, feráó verbo~: 
até á quantia de trinta mil reis nos bens moveis, e de vinte mil reiS 
nos de raiz. - ., 

' r-4- .Das primeiras Inftancias pérante os refpeélivosJuizes de fo: 
ra, naó haverá outro recurfo, que naó feja o da appella'çaõ da [ente~"' 
ça definitiva para o Ouvidor Geral: Havendo por reprovados, e pert 
petuamente.prohibid.os os recurfos d0s.defpachos inte'rlocuwrios ~o 

.. Jl~ 



No Eilado da J ndia. 
~ia de aggravo de inftrumento, ou de petiçaó: E deixando fómente 
as partes, que nell~s fe fentirem gravadas, o meio do aggravo no . pro

. c~ffo, par,:1 delle f e tomar conhecimento na Iníbncia íuperíor .da 0':!.
VJdoria, quando a ella fe devolver o conhec.imento da caufa pela ap .' 
pellaçaó. Salvo fe cabendo as caufas na alçada, os Juizes deFóra naó 
guardarem no proceffo de lias efte Regimento, e Ordenaçaó; porque 
poderáõ as partes depois das fentenças recorrer por petiçaó ao Ouvi
dor: E poderá efte, vendo os autos, tomar' conhecimento do aggra· 
vo, e do julgado até reformar a fentença. E falvo outrofin~ {e os fo
breditos defpachos interlocuroriós·forem proferidos em materias; que 
ou fejaó prejudiciaes ao eftado da caufa, ou contenhaó damno irrepa-
raveJ. · . 

15 Das execuções porém. das fentenças fe poderá interpor aggra
v? por petiçaó , correndo o procefl."o nas Ilhas de Goa ,. ou nas Provin
CJas adjacentes: ou por inftrumento, correndo fóra dellas em DaJ;Ilaó, 
ou Dio: Bem entendido, que nem das petições, nem dos inftrumen· 
tf<>S, nem de qualquer outro defpacho, ou diligencia, poderáó vence.r, 
A~1n haver coufa alguma das partes o Advogado, Efcrivaó, ou S0lli· 
·Clt~dor antes da execuçaõ eftar de todo acabada: Nem poderáó de
pois de acabada receber mais do que aquillo, que pelo Juiz de lia lhe 
for arbitrado na fórma , e debaixo das penas eftabelecidas no paragra
fo onze, e' doze defte Titulo. · 

TITULO V. 

Da fJrdem. Judidal dos feitos crim·es. 

1 ·rodos os procefros cr-imes feráó verbaes, e fummuios na 
- fórrna do Alvará de vinte e cinco de Junho de mil fetecen• 
tos e feffenta, que eftabeleceo a Policia nefta Corte, e Reino. 

2 Nos deliélos leves, ern que naó houver de fe impor maior pena:, 
que a pecuniaria de dez mil reis; a de prizaõ por tempo de hum mez; 
e q ~e degredo para fóra do I ugar da habitaça.õ por outro me i; · conhe

-. ~:ra~ em~ primeira Inftancia os J u~zes de Fól\a refp.e~ivos, fe~ appel .. . 
la Ç~o, nem aggra.vo. ·E fendo mawr a pena pecumana, podera appel· 

r fe para o Ouvtdor Geral. · · · 
. 3 Nas caufas porém, em que, fegundo a qualidade, e circurnftan

CJar; dos cafos, tiver lugar maior pena corporal, deveráó os Juizes re· 
~etter os autos preparados para o Ouvidor Geral, para elle os fenten
c1r~ emJ unta com 0s} uizes de Fóra de Goa , Bardez, e Salfete em 
? fença do Governador. . 
O 4 . Logo que lhe forem rernettidos os autos, os examinará o dito 
r uvidor Gera 1. , E tendo feito os e.xames, e dili-gencias, que lhe pa-
ecerern neceirarias para o conhecirrento da califa ;os proporá emJun-· 

ta' e· lan~ará as fentenças, corno fe vencerem pelo maior numero de 
VO• 
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votos; e havendo empate, votará o Governador, e fed de-cifivo o 
feu voto. 

5 Todas as fentenças dadas. na referida Junta até a pena de morte 
inclu/ive, fará executar promptamente o Ouvidor Geral, como fere· 
gula r na meJma Junta. Porém fe os condernnados em pena de morte 
natural, o_u cível tiverem os fóros de Moço Fidalgo, e dahi para cima' 
ou os de Fidalgos da minha Cafa, com as rnora-dias 'dc Fidalgos Efcu~ 
deiros, ou de Fidalgos Cavalleiros, fe fufpenderáó as execuções, fen~ 
do remettidos os réos com 6s proceffos á Cafa da Supplicaçaõ, para 
ferem por ella mandadas executar as fentenças, fe naó concorrer-em 
juftos moti.vos para a minha Real Benignidade moderar as penas ao; 
réos em parte, ou em todo. E com o que paffar ao di to refpeiro, feráo 
os autos outra vez remettidos á Capital de Goa, para nella fe publica· 
rem por editaes as fobreditas execuções, e ceffar affim o publico e!· 
candalo dos crimes, po~ que os mefmos réos forem punidos. 

6 Exceptuo porém as caufas dos .Militares , porque pertencendo 
aos Cónfelhos de Guerra, devem fer remettidas á minha Real Prefen· 
ça, nos cafos que naó couberem no feu expediente, como vai declara~ 
·do no feu competente lugà r. 
' 7 Exceptuo outrofim os cafos de confpiraçaó, fediçaó, ou t.umul· 

tos, ou ~ontra . o meu Real Eftado, ou. contra a ~effoa do Governador~ 
·e Capiraó General delle, ou contra o Ouvidor Geral, ouJ uizes de Fór~· 
Porque requerendo eftes cafos, em que he prejudicial a mora' de hunl 
prompto caftigo por fua-natureza: E devendo por iffo prevalecer a. 
todas as contemplações particulares a defeza, e coníervaçaó da rran· 
t]Uillídade publica: Mando, . que nelles naõ.valha privilegio .idgurn; 
e que as fentenças nelles proferidas fejaõ e~ecutadas immediatamenre, 
fem recl:lrfo algum á minha Real Peffoa ', ou aos meus Tribunaes: Pof· 
to que os réO'S t:ondernnados tenhaó os fóros de Fidalgos da mi-nha ca~ 
fa, ou tenha6 patentes de Capitães, e dahi para cima: Sendo que ,aos 
réos de crimes · de Jéfa Mageftade·ihes naó vale .foro ·Militar na confoC· 
midade das minhas Leis , e .Ordens. · · . 

'8 Concederá per fi fó as cartas de feguro, que fe lhe p.edirem ,oo: 
c'afos que acont~cerem. no Eftado da India, em que naó forem ·ef~e,., 

. cial_mente pr9hibidas pela Ordenaçaó do Reino' ( pofto que o feJll
0 

pela Lei da Policia, pelas efpeciaes razões, que concorrem para eJla 
{e naó obferva,r a efre .refpeito no Eftado da India) ·ou fej-~õ abfolura· 
mente negativas, ou confeífarivas com defeza, ainda antes de paffa# 
rem os rrin.ta dias, ou trés meze,s, que para as negativas affigna a 0~ ... 
denaçaõ do livro quinto, titulo cento v.inte e nove: Ficando no mal$ 
efta Ordenaçaó em feu vigor. 

A d. {' ''"' d.d r. r' que 
9 s 1tàs cartas erao conce 1 as por tets mez·es 10mente, 

he o maior efpaço, que pódem dur:ar os proceffos crirninaes, q'ue !11a 1~Í 
do. formar na conformidade do Alvará de vinte e cinco deJ unho d~ ~1 

· 

fetccentos e feffenta, e das mais Leis promulgadas a bem da Pohcl ' . c 
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e: d~ publica tra!1quill,idade. Mas occorrendo com tud:a . taes em.barao 
ços, que obftem invencivclmente em. algum cafo á expediç~Õ ; do pro_-

. ce1fo .dentr(!) naquelle termo, fe .poder.á conceder h uma fó ref6t-ma pe
laJunta dasJuftiças, ·a que fou fervido -commetter os nego~ios, que 
até. -agorà fe. expediaó . na Meza do Pàço da Relaçaó extin_él:a, prec:e
deQdo informaçaó do Juiz do proceffo. · , · - · 

l .. 
TITULO VI. . 

. 'Mez.a do . Pa;o. 
. I 

l · · pOr fazer favor aos _vaffallos ., que vivem nos Domínios da 
· Afia, houveraó por bem os Senhores.Rús meus predeceffo· 

res -determinar ; .que na Relaçaó de G0a houveffe hum a ·Meza, em que 
Íe expedíffem alguns dos negbcios, ,que pertencem ao defpacho, . e 
~xpediente clo Defembar-go do Paç0, a cuja femelhança fomó depois 
mflituidas as das Relações da B~hia ,.e do Rio de Janeiro: E havendo 
~u ag;0ra por bem, por juftos motivos, que me.foraõ prefentes , ex
tmg~u a dita Relaçaó de Goa: Sou fervido-confe·rvar com tu:do a,be
neficw · dos meus fieis v-affallo-s· , q\!l,e vivem riaquelle Con.tinente., o 
mefmo beneficio em humaJan.ta, que hei pod\'l.em -crear a elfe.fim. 

"2 Ella fe comporá do Governador do Eftaào, do Ouvidor Geral, 
e doJ uii de Fóra de Goa; e fe convocará no p.rüiü:iro dia: livre de ca• 
da mez nas cafas de refid·encia do dito Goverpador, e lilas mais occa:
fiões, que elle julgar convenie~nte: . E quando haja a1guma duvida, 
0~ fe houver de tratar negoc~o tal, que ao Governador pa ~reça conve· 
lldien~e chamar mais algum Miniftro, ferá efte o Juiz de Fóra de Bar-: 
· ez. . , 

<i. 3 NeO:aJunta fe elegeráó as peífoas ., que haó de fervir de Verea
ores da Cidade de Goa; e fe apuraráó as Pautas das mais Cameras 

do. Efrado. · 
4 Nella fe concederáó as refórmas das cartas de feguro, que paf. 

faro Ouvidor Geral, quand.o pela informaçaó dosJ uízes da culpa con{ .. 
· ~<~r do legitimo impedimento, que tiver havido, para fe naó fenten ... 

CJar o livt:amento no-tempo da c~i·ta. . 
5 Item: Alvarás de fiança nos cafos, que pelas Ordenações, e Leis 

fe n "' · h' ao pro 1bem. · 
E ~- · Item .: P,rovisóes para o meu Proc~ra~or demandar as peíroas do 

itldo, para as caufas qpe pertencerem a mmha Coroa, e Fazenda. ' · 
7 Item:. L.i~i:ença para citar CoroceHws. · 

· ·8 Item: P.rovifaô para accu{ar, ou livrarem por Procurador. 
c 9 Na mefnla Meza fe expediráó os perdões, que. Eu coftumo COlh· 

~der na Sexta feira fanta, aprefentando-fe perdaó da parte, e conhe~ 
Cim • • E .,J r d '"' . · ento de haver pao-o a pena pecumana: nao 1e conce erao nos 
ca~os de blasfemia ·, ~oeda falfa' falfidade' tefternunho falfo 'mata r' 

ou 
. I 
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ou ferir com béfta, flecha ·, azagaia, -ufo de arma curta ·; pofto que na5 
haja morte' rrem ferimento; propinaçaó d·e veneno' ainda que effe~·to 
fe naó figa; remedio para abortar; morte cornmettida atra1çoadam:en
tc; arrombamenro 'violento de cadeia; peita de Carcereiro pa·ra f6l- · 
ta r, ou deixar fugir prezo; fugida de prezo das cadeias de Goa; fo
go pqfto de propofito; damno ,.ou injuria feito por dinheiro ; .con·r:ra ... 
bandos; falteadores de caminhos; ferimento de propofito em Igrep' 
ou Prociífaó, onde for, ou efiivcr o Santiffimo Sacramento; ferimen" 
to, ou pancadas, e a-inda fimples refiftencia a qualquer Official de]uf· 
tiça fobre feu officio; ferimento, ou -qualquer offenfa de peífoa to·ma- . 
da ás mãos; roubo de mais de marco de prata; ,manceba de Clerigo' 
ou Frade; adulterío, fendo a mulher levada de cafa de fe!l marido) 
ferida dada, ou mandada dar de prr0pofito pelo rofro; ladraó forow 
gueiro pela terceira vez; condemnaçaó de açomes, por qualquer ~:a· 
1o que feja; incefto, falvo fe fe p.edir difpenfa para cafamento, par~ 
a qual fe concederá o tempo conveniente, com a claufula de que na 0 

viva6no mefmo lugar; nem fe•concederá em ourro qualquer cafo, que 
ft:ja mais grave do que os fobr.editos. . . 

to Em qualq~er tempo do anno poder:ió commutar·fe na refen
da Junta as condemnações, ou penas em· outras pecuniarías, como 01e• 
lhor parecer; mas ' nunca fe commutará a de galés. 

1 I Tambem fe ~oncederáé âlvflrás; de bufca aos Carcereiros; de 
fintas para obras publicas dos Concelhos até á quantia de cem mil reis; 
para fe appellar, e aggravar, fem embargo de ferem paffados os de1í 
dias; e para fe feguirem as appellações, fem embargo de ferem por 
defercas; para fe fazer prova por tefl:emunhas em qualquer C]Uantía; 
para fe citarem prezos; para fupplernento de idade, emancipações' 
e tutelas. . 

1" Os Alvarás, Cartas, e Provisões expedidas na dita Junta (e 
paífaráó no meu Real Nome; feráó affignadas pelo Governador; .e 
paífaráô pela Chanellaria, pagando os novos direito~, que deverem·. 
· 13 Em nenhum cafo '- -além dos expreífos, pa1fará aJunta Pro11 ' 

f aó alguma, nem ainda por motivos de igualdade, de razaó, ou de 
eftylo. · . 

I 4 Pertencerá á mefma Meza do Paço determinar o numero doS 
Advogados , que deve haver nas Ilhas de Goa, e Províncias adjacen· 
tes: Os quaes naó paff.uáó do numero de dez, nem feráó admirtidoS 
em Juizo fem primeiro ferem ·approvados, e nomeados pel'a Me:-a· 
Todo aquelle , .que, naó fendo affim do numero, e habilitado, . fe 1_0 ' 

trometter·a exercitar o nobre officio de Advogado, fe.rá pela primeira 
vez caftigado com dois mezes .de prizaó; ç pela fegunda expulfo daS 
ditas Ilhas, e Pri:>vincias irremi1Iivelmente para mais a ellas naó voltar· 
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TITULO VII. 

Difpofi;ões Geraes. 
I 

l SEndo a primeira ob~i~açaô ~os Mag~frra.dos, a quem tenho 
encarregado a admmdhaçao da J uibça no Eftado da India, 

0 P_romover, e fuftentar a fiel execuçaó de todas as minhas Leis ; he 
~UI to maior, e multo mais índifpenfavel a obrigaçaó, que Jh~s incum. 

e .' ~aõ fó de executarem, mas tambern de eitudarem, e zelarem a 
rel 1giOfa obfervancia das noviffirhas Leis, que conftituem os fundamen
~aes efi:abelecimentos' com que tenho foccorrido os me'us neis vaffal-
os: Devendo eftas pela importancia das mat,erias, e dos objeélos ter 

a preferencia nos cuidados, e nas vigilias·dos referidos Magiftrados . . 
' 

2 
• T~raó pois o maior cuidado em zelarem, e eftudarem a obfer

;anc_Ia daquttllas Leis, pelas quaes procurei, que os meus fieis vaffal-
os t1veffem as mais claras luzes do que devem a Deos e a mim· e do 

que fe devem entre fi, e a·fi mefmos :· Iuu-minando-os 'aos ditos :efpei
~?s ~ontra as trevas da ignorancia, em que os tinha precipitado a ma
Igmdade dos tempos. 

3 Taes faó, Prim?J: A Lei Fundamental de fete de Maio de mil 
fetect!ntos feirenta e cinco, que eftabeleceo folidamente o Regi o Be
neplacito, fazendo o indifpenfavel em defeza dos direitos, e regalias 
da Coroa, e dos vaffallos della, contra os quaes antes defte eftabeleci-
Inento fe tinha muitas vezes attentad.o. ' 

4 Secu1zdo : A Lei de dois de Abril de m.il fll!tecentos feffenta e oi
to' Jue profcreveo a Bulia da Cea, e os lndices Expurgatorios; inven
t~s olofos dos abominaveis J efuitas ·, para fazerem errar nas obriga ... 
Çoes dos fieis para com Deos, e . dos valfallos para com os Reis: Prof .. 
cr~vendo, e queimando os bons livros, que os podiaó guiar pelo ca
tnmho da luz, e da verdade: E facilitando~lhes em lugar delles ou
tros' que os uuiaífem pela efcuridaõ aos maiores erros' e abfurdos. 

'i Tertio ~A Carta de Lei de· quatro de Dezembro de mil fetecen
~os f~ffenta e nove, que na conformidade , e em confequencia .da fo .. 
cl~edita, profcreveo os livros mais peftilenciaes ,entr~ os Com.menta
t' res, e Sethrios da dita Bulla da Cea, que com maiOr, e mats fana
bica d_iligencia procuraraó di.ffundir as perniciofas maximas nella efta-

electdas. 

t i A outra Lei Fundamental de cinco de Abril de mil f~tecentos 
.e ~nta e oito que creou o Tribunal da Real Meza Cenforia: Por· 
!lllet d ' . . . d. . t ·a qual unindo praticamente ( fem os confundir) o Sacer · oc10, 
~od rnperio, fe fundou hum a inexpugnavel fortaleza, que P?d.e~e naõ 
~ e fender os meus fieis vaffallos contra os inimigos da Rell_giao, da 
d oral, da Difciplina dos Coftumes · dos Direitos da IgreJa, e dos 

0 Reino· mas tambe:U e ao mefmo ;empo, pode1fe fortalecellos, e 
'l'o1u'. VI. ' Bb illU·· 
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illuminallos pua verem com luz clara a verdad~; e eftarem munidos 
contra o reo , contr-a a iHuf.aõ, e contr-a o engano. 

7 E porque efl:e refpeitavel Tribunal, cumprindo corn as obrig~· 
çóes dos Eftatutos, que fui fervido dar.lhc, tem expedido, e ptrbh· 
cado com os referidos .fins, as mais igtportantes ,. e as mais luminofas 
l?'t:0visóes, e Editaes. : Será da obrigaçaó dos ditos Magiftrados, de· 
poi's de por e.llas fe infhuirem, o promoverem a indefeél:ivel obfer .. 
vancia dellas. A efl:e .fim tenho ordenado, que fe lhes remetta a Collec; 
çaó das ditas Provisões, e Editaes , e que para o futuro fe remetrao 
da mefma forte ao Eftado da India as qué de ,novo fe forem expedind(}· 

8 Os enormes a bufos das excomrnunhóes praticadas nos Confifto· 
rios, e Juizos Ecclefiafticos, contra as Leis Ecclefiafticas, e Civís, af· 
fim na fubftancia, ·como na ordem, e no modo, tinhaó produzido pe
la incompetencia , pela vulgaridade, e pe.la irnprudencia, com qll.e 
eraó fulminadas, effeitos taõ efrranhos ao feu fim; como eraó opprinll' 
rem aos que elles notava<$; fazerem-fe defpreziveis a muitos, e efcan· 
dalizarem a todos. 

. 9 Para evitar aqu_elles abfurdos, e cohibir a frequencia delles: 
Fazendo ver diftinUamente os limites do Sacerdocio no ufo das~"~ 
communhóes, e os poderes, e facuÍdades do lmperio para prover f~~ 
bre os abufos, que dellas fe fizeífem: Fui fervido mandar expedlt 
opportunamente a Provifaó de dez de Março de mil fetecentos feífet~; 
ta e quatro; e o Decreto da mefma data: ~e dando as Juzes 01a1 

claras do que ha na materia, naó fó conftituiraõ hum eftabeleçimeotO 
fundamental para acautelar, · e cohibir aquelles abfurdos; mas poze· 
raó com effeito termo aos mefmos abfurdos, como tem moftrado a ~JC· 
periencia : E como e lia ha de moftrar, fuftentando os Magiftrado5, ' 

que obraó como faó obtigados: O que fe cftabeleceo nas ditas ProvL· 
fa6, e ['ecreto. · 

I o Naó fó os abufos das ditas excommunhóes, mas outros muit0(! 
que graffavaó nos Auditorias Ecclefiafticos, com manifeftas oppre 
sóes dos meus vafrallos, principalrpente dos habitantes nos vaftos do: 
mini os da America PortU_gueza ; fizeraó indifpenfavel, que Eu os~~ .. 
correffe com hlltn remedw prompt<.>, opportuno, e permanente. I~ 
mando em confideraçaó, que os meios ordinarios dos recurfos naque 
les paizes, taó diilantes dos maiores Tribunaes da minha Corte, e daS 
minhas immediatas providencias, naó eraó fufficientes para reparar 0~ 
da.mnos, violencias, e ufurpaçóes ·praticadas nos ditos Auditorias; e 
tabeleci pelo Alvará de dezoito d~Janeiro de mil fetecentos {eífellt~ 
e cin~o, c pelo E~ital da mefma dat~ a fórma., ~as normas ~ara~ co[ .. 
nhettmento por V ta de tecurfo nos dttos Llomtntos Ultramannos · t ( 
'tabelecimento, que com o meftno fim do focego publico, e pardctl a 
dos meus vaffallos, fou fervido ampliar para o Eftado da India. b 

1 1 Para fegurar a paz publica contra· os vadios, e facioorofos,, qtJ ~ 
, b "' 1 t.. 'b' · ~r. · v1dell a pertur avao; e acaute ar, e CO'l'll 1-r com as m.a1s emcazes pro . . 

, c1as, 
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cias os infultos, e ~i.olencias por eHes perpetradas nefb Corte, e Rei· 
no: Mandei publicar a Lei tle vinte e cinco de Junho de .mil f~teceu
t?s .e fdfenta: ~ela qual feparando a J uftiça contenciofa da Policia : 
Creando hum novo, e diftinél:o Magiftrado, que nella fómente ernpve
gaíFe todo o' feu cuidado: E dando,. Lhe hum completo regnlarn.enro.de 
Policia'- que ferviffe de in'Íhucçaó, e de regimento; veio com effeito 
;t confeguir-fe toda a tranqnillidade, que fazia o feu objeao. A me(~ 
ma f e experimentará no Eftado da In dia, pondo. f e, nelle em execuçàô 
a rnefma Lei da Policia, como fou ferv.ído que fe ponha. E ordeno, 
C1Ue ao rnefmo Eibdo fe extendaó .o beneficio, e as· providencias da re
ferida Lei ; fervindo de Inte~dente o Ouvidor Geral, 'como vai de-
clarado. no [eu Titulà. . · -

·I 2 . A~ oucr.as muitas, e fucce'ílivas pro-videncias, com que defde 
. os princípios do meu Governo procurei' fegurar ·OS cabeda_es publicas, . 
e confolidar a boa fé, que confl:itue a fubftarn.cia, e abafe· funda meu· 
tal â? commercio interior, e externo: Devem fazer outro importan

_te.obJ.eélo dos e.ftudos, e das vigílias dos referidos Magiftrados, para 
obrarem na conformidade della ínviolavelmente: Entre ellas faó as ' 
mais providentes as feguintes. 

I 3 Primo, o Alvará de tres de Máio de mil fetecentgs cincoenta 
e hum, ampliado rios de treze de Janeiro, e de quatro' de Maio-de mil 
fetecentos cíncoenta e fete; em que, abolindo todos os Depofitorios 
·particulares, que quaft fucceffivamente h~viaõ feito efcandalofas qué- · 
bras, e defertado c0m impb~tantés fommas ; eftab.eleci, e roborei o ' 
Depoiito publico, e nelle a perpetua feguran~a ·dos mefmos cabedaes 
antes defcarninhados. · 

1 4 Secundo, o Alvará de feis de Dezembro de mil fetecentos cin-· 
~oent~ e cinco ,'pelo qual extingui os Corrunilfa.iios volantes , que fent 
tnte lhgencia, nem cabedal proprio para negociar, e fem credito que 
perd.er, tranfportavaó para os meus Domínios Ultramar.inos muitas 
pa:t tdas de mercadorias, que para· lucrarem cornmifsóes lhes confia
:vao, de fazendas alheias, alguns mal aconfelhados Negociantes ., com 
as confequencias de irem caufar com ellas empates, e fazer baratea
tnentos nocivos ao commercio geral,. para affim apurare~ o din.heiro' 
~0 1n que coftumavaó fugir, e internar~fe pelos Sertóe$ com offenfa da 

' é publica. 

d r 5' Tertio, os Alvarás de vint~ e feis de Outubro, e de qua~orz: 
e N'qvembro de tnil fetecentos cuicoenta e fete, nos quaes ext1rpe1 
D~0l~tagio peftilencial dos contrabandiftas, que fraudando os Reaes 

Irettos, e vendendo por iffo a v1s pre~os, arruinavaô os Commerci~ 
antes honrados, e de. hem, na fazenda, e na reputa~aó. 

I6 nztarto no Alvará de dezanove de Novembro de mil fete-
<:ent ~ ' · • 
· os cincoenta e f e te em que prohibi com os mefmos motivos as 
Vend ' · d · as clandeftinamente feitas pelos vagabunqos, e VIan antes~ , e~ 

l'om. VI. Bb ii pre-

' ' 
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prejuízo dos Mercadores acreditados, e das fuas Jójes legitimamente 
eHabelecidas com authoridade publica·. · 

17 Quinto·, no AI vará de treze de Novembro de mil fetecenros 
cincoenta e feis, decla-rado, e ampliado no ·do primeiro de Setembro 
de mil (eteceptos cincoenta e fete .; no de deza.fete de Maio de mil. f~ .. 
tecentos cincoenta e nove; no de do11e de Março de mil fetecentos e' 

feffenta; no de trinta de Agofi:o de mil fetecenros e fetenta; e no de 
dezafeis de De:t.€mbro de mil fetecentos fetenra e' hum; nos quaes e:x
citandG, e ampliando a Ordenaçaó livro quint~, rir.ulo fe.ffenta e feis ~ 
confolidei vigorofame!ltç;:. a boa fé doJ commercio dos· meus vaffall~s · 
Defterrando delles tudo o que podia fer fraude , e en-gano, debntX0 

das mais graves penas, e das mais efficazes providencias, corn que a 
. Legislaçaó podia preca\•er a .prejudicial malícia dos doloí~s falidos' 
que fe levantaó com cah>edaes .alheios. '·· 

18 Em beneficio. _da navegaçaõ , e do. co111mercio ·, mandei expe" 
dir antes, e. depois da erecçaõ do Tribunal · da] unta do CommerCJ 0 

em doze .de Dezemblio de mil fetecentos cincoenta e feis, as fuccefli; 
vas, 0pportu.nas, e 1ignificantes -providencia·s ,1 que naó fó reftaurarao 
eftes dois ramos da induftria humana, das ruínas, em que fe achav~Ó; 
mas de forte os fizeraó florécentes, que delles, eftaó colhendo os meus 
fieis vaffallos os mais cop.iofos frutos, vendo~fe ·po~ e.ffeitos 'delles no 
eftado feliz da corrim0did2'de, e.cla alrund;ancia. . 

19 Pois que pelos para grafos 1 , 2 ; 3 , e 4 do novo Regimento da 
A.lfandega do Tabaco de dezafeis de Janeiro de mil fetecentos cincO'" 
erlta e hu·m .;. declarados nos Alvarás de vinte e nove de Novembro d_e 
mil fetecentos cincoenta e tres; e no de vinte de Novembro de 111 11 
fetecenros cincoenta e feis; eftabeleci · fobre os fretes hum fyftema fi .. 
xo, e inalteraycl, e de tal forte com_b.inado ,. que reciprocamente fo[ .. 
f€ proveitofo affim aos donos dos navios· para ànimar a navegaçaó, co .. 
U10 a-Qs negociantes carregadores, que nelles ·tranfportaífern as fuas 
fazendas em beneficio do commercio. Syftema, e providencias fuccef .. 
fivaPJente recornrnendadas, _e ampliadas nos Alvarás de quatorze de 
Abril cle mil fetece.ntos quarenta e fete; de vinte e oito de ·Março de 
mil fetecentos cinc:oenta e nove; de vinte e nove de Abril de mil {e" 
tec.entos feifenta e f eis; e no de doze de Maio do me f mo anno, pelo 
qual com os mefmos fim> ordenei, que os fretes fe pagalfem logo á che" 
gada dos por.tns. · . . 

2<:) Com os rnefmos fins mandei peJo Atvará de quinze de Abnl 
de IJJil fete~entos cincoe11:ta e fere, ampliado pelo outro de vinte .e 
q1;1atro de Maio de mil fetecentos feífent'a, e cinco, fufpender os effe~· 
tos ·das penhoras, e da1s embargos feitos nos naviGs t~ dando as ma; s 
a•rojl)Ja-s proV:idencias para aífegurar o beneficio publico da navegaçao, 
e do comniJ·erc~o, fem prejuízo do direito dos cr~dores: E pelo A.hra" 
rá de dez de Ju-nho,. de m.il fetec.entos cincoenta e !e te mandei , que doS 
ben dos falidos fe pagaffem primeiro as foldadas dos Marinheiros .. 

· tJln-
.· 
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,_ ·I 'Ultimamente c~m os rnefmos fiHs ., d'epois d·e C-er pela Lei de 

onze de Janeiro de mil fetecentos ~incoenta e ,oito, feito livre o com
merda do Reino de Angola, e dos Portos, e Sertões h elic a'djacen
t.es at,é entaó monopolizado: Mandei pelo fig.oificanre ·inftruélivo, e 
f_undamental Alvará de dez de Setembro,. ampliado por· outro de vinte 
e fere do rnefmo mez do anno de mil fetecehtÓs feffenta e tinco · e de-, . . . ' 
clarado pelo de dois de J únh~ de mil fetecentos feífe~ta e feis; e pelo 
de vinte e f e te de Junho de mil feteoento"S feífenta c nove, aboli r as 
fr~tas, que de·fte Reino palitiaó pàra os Porras do Braíi.l '· com tanta 
ru1na do cornmerrcio geral, e particu-lar, corno da navegaçaõ: Man
dando, que o dito comrnercio, e .navegá1çaó fe ~~effern da! ti em dian
te em óavios foltos CQLTI toda á-liberdade, ·paq. 'qlle tod0s os meus fieis . 
va!fallos exper~mentaffem as utiLidades, de ·qt.Je eftaõ.gozando. 

2 2 Em auxilio da caufa publita, que tanto interdfa 111a boa , e re .. 
aa adm iniftraçaó da J uftiça; tenho' dado muitas' e ,mui'to intereffantes 
providencias : já para evitar á·s .partes· litigantes as violencias, e as 
extorsões; já para ·régula.r 0 ju;fto ufo do Gi@rnfnio, que c·ada hum tem,. 
e deve te~ nos feus bens; já fegurando a cacla. hum contra o enorm.e 
abufo da mterpretaçaõ arbitraria d.as Leis ·, pra•ticado com offenfa .da 
Mageftade; e da authoridade dellas, e com perpetua; 'e nece:ffaria 

- perturbaçaó das farnilias. 
2 3 .Para evitar· ás partes litigan.tes, as ext.orsóes 7 ·qoe .faó neceffa.; 

rias confequencias da indigencia dos ECcriv:ães ; · e d~0s outros ·Officiaes 
d~] ufr.iça , prohibi p.e.lo Alvará de dezafete d'e J aneito de mil fetecen .:. 
tos feffeüta e feis, qu·e fe n~ó fizdfem penhoras, nem ·embargos nos 
~nd€nado·s dos offici,os, que 'conftitruerrí 'OS âli:mentos dos O.fficiaes: E 
P.ara evitar o outro maior abufo .de ferem os officios fervi'dos por Offi.:. 
c;aes inertes, e inhabeis para os fervi rem";· mandei pela Capital, e · 
Fundamental Carta de Lei cde vinte e tres de Novemb~o de mil fetecen-

- tos~ fetenta, ~eclarar por erroneo, e ab.ufiv:o o direito chamado Con
fueruditilarià, que com enorm·iniffima lefaõ da minha Coroa, e intole
ravel prejuízo dos meus vaffallos fe tinha introduzido, para fazer he
reditario o preftimo, e hereditaria a idoneidade para fervi r ' os officios. 

2.4 Para regular o jufto ufo do dominio, que cad-a hum tem no~ 
fe.us bens; evitar as fuggeftóes, falfidad.es, e ·ext~Hs·óes; e pôr tert.no 
a ~nnun1eraveis queftóes Forenfes, que agitavaó continuamente os Au
dnorios com perpetua iflquietaçaó dos meus vafrnllos: Principalmen· 
te por caufa dos teftarnentos, e das in.ftituiçóes dos Morgados, e Ca
el.la1s_: ~ui fer~~d·o a refpeito dos ~eftamen .tos dar as provid.encias da 

e1 u~ vmte e c me o de Junho de m1l fetecen'tos feffenta e fe1s, de ela• 
rada pela· outra de nove de Set<;!mbro de mil fetecentos felferita e no• 
ve: E a refpeito do.s Morgados , e Cap/ellas, ·affim dos inítiruidos de 
pr~terito, como dos que para o futuro fe perrendeffem inftitu.ir: Ma.n
d.e1 publicar a outra Fundam·en.t.al Gana de L~ i de tres cJre Agofto d<: 
lllil fetecentos e fetenta. , 

E 



198 Novo P'"egulam. das Jufiiças 
25' E porque finalmente tinha gralfado o enormiffimo abuío de íc 

precipitarem muitosJulgadores no temerario, e facrilego attentado 
de ·pertenderem interpretar as Leis, ampliando-as, e re~ringindo-aS 
pelos feus particulares, e proprios ditl:ames: Offcndendo affim corn 
o efbbelecimentó de hum:.t talJurifprudencia cerebrina, perplexa, .e 
incerta a mageftade das Leis, a repuraçaó da Magiftratura, e o direi· 
to das partes: Eftabeleci a Lei Fundamental de dezoito de Agofro de 
mil fetecentos felrenta e nove, pela qual ordenei as folidas, e impre· 
r e ri v eis regras , que os Julgadores deviaó guardar na .in terpretaçaó das 
Leis: Excitando, e dando fórma, e authoridade aos Alfentos, q u ~ 
nos cafos occorrentes fe deveriaõ tomar na Meza dos Aggravos da Ca .. 
fada Supplicaçaõ: E dando as competentes providencias para os qu.e 
íe deve dó tomar nas Relações do Po.rro, da Bahia , do Rio de Janer· 
ro, e da India. (A qual hei por bem fubftituir, para o dito efft!ito de 
fe tomarem os Aífentos fobre a intelligencia das Leis, a Meza do Def. 
embargo do Pa~o, que tenho ordenado para o Eft:1do da Iodia.) . Pro· 
videncias, que fendo, como devem fer, inviolavelmente executadaS 
pelos Miniftros, que pelo tempo adiante fervirem no dito Eftado i 
con~orreráó em grande parte para o focego, e felicidade dos meus 
vafrallos nelle habitantes. · . 

26 Para fervi r de norma, e de regra aos ditos Miniftros, affi~ pe· 
lo que refpeita ao preteri to, corno ao futuro; e para os inftruir no ufo 
pratico dos ditos Afrentos : Mando, que fejaó remettidos á dita Me: 
za do Defernbargo do ,Paço os ui rimos Afrentos, que fobre a intelll' 
gencia de algumas Leis fe tomaráõ na fobredita Meza dos AggravoS 
da Cafa da Supplicaçaó: E que da mefma forte lhe fejaó para o futu· 
ro remetridos, como tenho o~denado ao Rege dor das J u1bças, todoS 
os que, fegundo as occorrenc1as dos cafos, fe tomarem, ou fejaõ coi1' 

fultivos, ou do expediente. · , 
Pelo que: L'\Iando á Meza do Defembargo do P.eço, Regedor 

da Cafa da Supplicaçaõ, Confelhos da minha Real Fazenda, e do V~· . 
tramar, Governador, e Capitaó General do Eftado da India, Ouvi .. 
dor Geral, eJ uizes de Fóra do mefmo Eftado, J ufti~as, e ma i:-; pef· 
foas, a' quem o conhecimento deO:e Alvará com força de Lei pert~n· 
cer, que o cumpraó, e guardem , e faça6 cumprir, e guardar com 1 ~· 
teira, e inviolavel obfervancia, naó obftantes guaefquer Leis, RegL· 
mentos, Foraes, Alvarás,- Refoluçóes, ou Coftumes., que fejaó. e~ 
contrario; porque todas, e todos de meu motu proprio, certa fc1ell 
cia, poder Real, pleno, e fupremo derogo em fórma efpecifica pa(ll 
efte effei to fómente, ficando aliáê fempre em f eu vigor; como f e dei la~ 
e delles fizefre efpecial mençaó, e aqui fofrem incorporadas. E valera 
como Carta pafrada pela Chancellaria, pofto que por ella naó paffe; e 
que o f eu effei to haja dedurar mais de hum, ou muitos ao nos, f em e~· 
bar.go das Ordenações , .que o contrario determinaó. Dado no Pa.lac.

10 

de N. Senhora da Ajuda em 15 deJaneiro de 1774• 
~, R E Y. . Af,· 



' 
feitas a Co.rfarios ; .e Piratas. I 9 9 

' 

ALVARA' COM FORÇA.DE LEY.•-f3 
. ern que fo ordena, que a:s Prezas feztas Jobre os Pz~ ~tA.~ 

ratas , e Corfarios .pertençaõ ao__s Comman.dantes ,~~ 
O!ficiaes, e Equipagens das. E1nbarr:ações de Guer_-

,);J 

r a,, que as aprezaren1~~ 

EU ELREY. Faço faber aos.qu·e efte Alvará co·m força d·e Lei 
virem , que fendo-me prefentes os intempe.ftivos abufos, que 
alguns dos Commanclantes das minha.s Fragatas de Güetra da 

1\larmha de Goa tem feito d'os Carta-zes, que no tempo em que a Na. 
v.egaça.õ, e o Commercio daqudl,es mares, e coftas pertenciaó intei
ram~nte á miaha:Coroa ., ·conr1 exclu.fiva dos vaffallos de todas as outras 
da Europa: Tomande-fe <OS fohr.ed.itos Cartazes por pretextós ndlre 
t:refente feculo, em que a mefma rN.avegaçaõ, e Commercio fe achaó 
hvres a to.das asJNaçóes, ·que nos Portbs 'da India tem às fuas r~fpeél:i· 
v as Colonras ; para fe ·vifitarem os na'viQs mercantes , e f e e~trahirem 

· delles generos, e fazenda·s, ·ql!le havendo ·fido n0s antigos tempos· de 
contrabandos, o naé pódemjá fer nefte·s p·refcm·tc::s tempos: OrdeAo, 
'1Ue nenhum €ommandaAte das Fragatas de Guerra ·, Palias, ou Ma·Ii· 
chüas das minhas Reaes Arnradas , ligdvas, ou de alto botdo do Ef
tado da India ' da publirca:çaô defte e'm diante poffa ' <?U pergunt:.u pe- . 

· · 1os referidos Cartazes; ou exarminar a's carrcgaçÓ'es dos navios mercan
tes' q~e encontr.ar na íua derrota; e menos e~trahir delle·s fazendas 

. fe.~cas, ou generos molhados; debaixo das p•énas de pe·rdimento dos 
pafi:m.s , de inhabi'lidad<e pata en<trare·m e-m outros , e de ferem logo re .. 
mettHlros ás -ca.deia·s do Limoeiro ela Cidad.e d·e Li~boa, para Eu ··man· 
dar proceder contra ellcs, como entender que he jufto. 

Item: Ordeno, que mui'to pdo contr:nlo todos' os Gommanda-ntes, 
e Üfliciaes das minha~ fobreditas Ar~a<das fiejàó C>brigcrd,os a proteger, 
e animar o Commércio geral, e pa'rticular de tódas as Naçó<es, que ti
Vere~ paz com o meu Eftado da Ind.ia: Alimp}rtdo os mares de todos 
~s Pt ratas ; e prote.ge1ndo ndles t:odas as embarcações merc:~mtes , 'lu e 

Ufcarem o ampam da minha Bàndeira: E tudo o refendo deba1xo 
das mefmas penas acima decla.radas. , . .. 

l"tem ~ Ordeno, que as fobreditas difpofições naó polfaó adm~tttr 
outra alguma excepçaô, que naó f~ja a das emharcaçóc!s. ·d:os Gentt?s.~ 
q~e levarem armas munições oú outros O'êfleros p·rohtbl'dos aos 101-

llltgos do Eftado' ~U€ de taes 'inimigos r: athareni convént:idos,. Otl 
Por taes declarados. . ' . 

Item: Porque naó petmit~e a minha lteàl Màgó,aáimidacle, ~em 
a1n · 



200 AI v·ará f obre as Prezas 
ainda na ~e feri da Guerra, que fómente deve ter por objeélos a confet· 
vaçaó do meu Real Decóro, e a dos bens, e direitos dos pó vos, que 
a Divina Omnipotencia conHituio debaixo da minha fujeiçaõ, fe a pro· 
veite a minha Fazenda dos miferaveis defpojos dos vencidos: Orde
no, que todas as Prezas, que f e fizerem nos corriba tes fobre Piratas' 
Corfarios, ou guaefquer outros inimigos do meu Real Eftado da In· 
dia, pertençaó inteiramente aos Com mandantes, e Equipagens co(ll" 
batentes: Pondo-fe a·o tempo das ca pt'uras em hum a exaB:a , e ri goro· 
fa arrecadaçaõ: Aprefentaodo-fe com ella ante a T unta da Fazerida da 
Cidade de Goa: Fazendo efl:a dividi'r as irnportancias totaes das refc· 
ri das Prezas por oi ta vos: E, rpandando logo ,beneficiar, e entregar ve~ 
balmente. A faber: dois delles precípuos aos Com mandantes das re 
peaivas. Fragatas; e Embarcações pe Guerra: doi.s aos O.fficiaes daS 
Guarnições dellas defde Capitaó Tenente, e de Infanteria até Guarda 
Marinha inclufivamente; vencendo os dois primeiros dobradas por· 
ç6es, das que couberem aos feus fubalternos: dois aos Pilotos, Me~· 
tres, Contra-mefi:res, .Guardiães, Calafates, Carpinteivos, e rna ~ s 
Artifices de cada hüma das referidas .embarcaçóes de guerra: e os dutS 

- oit.avo~ reftantes feráó repartidos em iguaes porções pelos Soldados, 
Marinheiros, Grumetes, e mais'peffoas das referidas -equipagens. 

Item: Ordeno, que das fobreditas partilhas fejaõ fómente excer 
tuadas a artilharia, as atmas brancas, ou de fogo ., e as munições e 
guerra, que nunca pódem, nem devem appropriar-fe 'aos particulares] 
e que por iffo mando, que fejaõ recolhidas com a devida arrecadaçao 
nos Annazens do Arfenal da Ribeira da minha Cidade 'de Goa. 

Item: Ordeno, que o prefente Alvará feja affixado por Edital et11 
todos os lugares publicas da mefma Cidade : ~e nenhum Comrllan~ 
dante das minhas embarcações de guerra ligeiras, ou fragatas de altO 
bordo, poífa fahi r do por.to de lia, f em levar hum exemplar defte pa ~~ 
o a.ffixarem nos maftros grandes, ao fim de que todos os feus refpeél: 
vos O Jliciaes, e Equipagens tenhaó fempre delle huma noçaó com~ 
pleta. , ' l 

E efl:e fe cumprirá taó inteiramente, como nelle fe contém. pe ~ 
que: Mando ao Marquez de Pombal, do meu C~nfelho de Efta~o 'e"' 
Infpeél:or Geral do meu Real Era rio, ao Governador, e Capitao G 
nera~ do Efrado. da India ~ Junta da Real Fazenda da Cidade de G~~; 
Ouvtdor' e]ulzes de Fora do mefmo Eitado' Maoiftrados' o.fflctail 
de} uftiça, e Guerra, e rnais peff0as, a quem o ~onhecimento de ; 
Alvará deva, e haja de pertencer, que o cumpraó, ouardem, e façao 
cumpr.ir, e ~uardar fem duvida, ou embargo algu~ ,. qualquer qlli~ 
elle feJa; nao obftantes quaefquer Leis, Difpofições, Ordens, Re~, 
mentos, e Coftumes em contrario; porque todas, e todos derog Jfe 
como f e nunca houveffem exiftido ; e como {e dellas, e delles fi~e 13 
expreffa, e efpecifica mençaõ: E eii:e valerá como Carta paffa.da rja. 
Chancellaria, põfto que por ella naó ha de paffi1r, e o feu eifetto ~e 



da Bt1lla da Cruzada.· 2ol 
d~ durar mais de hum, e muitos annos, fem embargo .das Ordenaçóes,
que o contrario dcterminaó. Dado ao Palacio de Noífa S~nhora d·a.. 
Ajuda em dezafeis de Janeiro de mil fetecentos í~Itenta e quaua • . 

R E Y. 
' 
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R-EGIMENTO 
DO TRIBUNAL DA·BULI.JA DA SANTA 

Cruzada, e dos mais Mini.ftros·, e Oifici~es'fu· 
bordina4os a ella. 

J 

Com algumas Notas ]citas pelf) Pro-Commiftario 1G'era1 Frei Domingtii . · 
de San~o Tbo~ds, . da Ordem dos Prégadorei; [obre . varias 'm~-.. ·· ··- .. 

tertas , _em que [e acha alterado· o mefmo Regimento por. 

1
• RefolufÕes de Sua Mageflade. . ,1 ·EU ELREY. Faço faber ~qs que dte .Alv~râ; vírem, que haven.;;· 

do refpeito á neceffidade 1 que ti11ha de Regimento o Tribunal 
1 

· · da Bulia da Santa Cruzada , . e com_o por falta delle fe caufava 
grande ince.rteza na adminiftraçaó da J uftiça ~e· muita qmfufaó nos ne
gocias _, ·por pertênceren-i huns á.jurifdicçaó Sectillar, que. de mim tetn 
° Com~i'ffarió Geral, e Deputados, nas ma terias temporaes; e ou
~~os ~ JUri~dicçaó Ecclefiaftica., que n.asr ef~irituaes lhe· .co~n)etteo a 

Apoftoltca' de qu~ fe fegUia grande d-arnno ila exped1çao da Bul!a ,. 
~a cobran~a das ef~olas; e feu· rendimento , .~ pelo conf~guinte na 
~il:entaçao, e prov~mento .. dos lugares de· Afnca, e de outras obras 

ptas a que elle efpecialmente efrá con.l.ign~do ; houve al~:pam~s vezes 

·' 

por bem de e mandar ver por p.effoas de letra~ , e ex·penertcia , que 
~o~fitl.erando. qe. ~uant~ i'mport~ncia · er.a &ave~ Regimento'· r;atata.õ . < 
nh lhe dar pnnctpw, aJUdando-Ce para 1ffo de algumas ProVlsoe;s mt c~rt:l·· cfe· 27 

as ' de Affentos, e Efrylos do Tribunal da Cruzada, e do Regtmen- d~.1 ;a~.u~-: 
to' que ha em Ca:ftel:lá 1, que Eu tinha mandado guardar nefte Reino ;1n 2 'deOu

~:~Uellas . co~fas, .que .e;>m e!le . fe p~deffem ,accomm?da~. E porg_ue ~L~~~~ed~6211 
· t.eve dfetto por.entao o dtto Regimento, e depo1's ddfo, ~o Go- deJaneir.de 

;:rno,, e do Trib~n\1 da Cruza~a me fizeraó lembran_ça 'da mUtt~ f~l ~ ~6e~:~aó emtr;. qu~ deUe haVIa ; e ·por defeJ~·r; que em meus Remos fe adr~umf- pref-ença· de 

_ JUíhça como convêm ao fervtço de Deos e .rneu e· que hap em AntonJO 
<:ad h ' ·, . · . ' . . . ' . ' · . 'cl Mafcaren·lv. 
1e a Um dos Tnbunaes fuas Lets, e part•tcular Regtm€nto po,r on e fot. 11 .verf. 

· governe· ordenei q·me efte fe fi.zeffe o qual quero que-fe cump-ra 
lUte · ' ' ' · · lT' • G 1· ,._ uamen_t_e , como nellc f e contém: E mando ao· Co~mu-1an.o era , , 

Tom. VI.. . - I c~. é 



2 02 .Regimento 
e Dep utados, c ,mais Offi ..:iaes' da Cruzada, que affim o gntudem, .e 
ob{ervem, naS. coufas ~m que Jirei tamenté poffo difpor, e no JTI~ 1 9 

f e guardará como inftrucçaõ, e ordem·, que f e deve ter nos neg0ç1os 
etpirituaes da .Bulia, que C.tmbç:m eftaõ a f.:u cargo. 

' ' 

'tara de "-as 1 D ~ Commiffario Geral da ICruzJda fervirá a peffoa, a que 
tres gra..:ias Sua Santidade conceder Breve de commilfaó precedc:ndo 
f.16. l\1~nd. . , ' u • 
de Bul.dil'p. nomcaçaó minha, que fempr~ ferá Ecclefiaftica, (a) natural do "el' 

d3~ : c.L . Nng. no, e de tal qualidade, e ]erras, qlle bem mereça occupar cargo d~ 
llp.zJ . pt:r fi 1 ., i'' 1 á d · ·rd" caO 

tot.Silva.de tanta eftimaçaõ, e con anç1; o quJL nao •omente U1ar a.1urw IC3. 
Eul'l.dit'p·l· Apoftol ica , e delegJdu nas rn1terias efpirituaes, mas tambem dc~ mt· 
~~t~~ 4· pag. nha juriídicçJÓ Real, nos cafos, e 'coufas .que nefte Regimento efpe: 

cialmente forem declaradas; e do mefmo modo ufaráó della os DeP11' 

ta dos, Commi lfa~i-o~_fubdelegados, e tn')is· Offitiaes da Cruzada. f· 
tara iupr. z Para. cxpedlÇlO das coufas, e defpacho dos negocíos, que a e 

f.J9. Nlend. T . b l h . ' O d . I f por~ 
ditp . ~&, z. te .. n una pertencem, ave r~ tres c puta os, · CllJÇ)S ugares et r 
n: .s- Nog. eftaráq providos ; e vagando a-lgum deJles, o CommitfHio Geral ~o 
~:lp. 2 .;..Jeél: conful'ta~á, nomeando eni cada Confulra tres peffoas E.cclefia.fticas

1 
e 

c· 

( 4) Os Comm.ifrarios Geraes (la Butfa da Santa CrnzaJa; que tem haviJo ne1!~ 
Rei1ws antes, e depois da Bulia Decens e[fe do Santo Padre Gregorio Xl,V., <J~e es• 
o prime i r o Papa , que a- concedeo na fó~~-a ~m que . hoj.e [e pr.aríca , . faó os, ~e?,~ 1t 

1 1 O. A !fonlo de C:tfl:elJo·-Branco, Btfpo de Co1mbra , V1.ce.-Re1 de Potttl~.a d~l 
z D. Manoel de'·Sc:tbia, Deaó da Capella Re;~l , Bifpo de Ceura , e de M,rall 
~ D. t\nron1o de Macros de .'lloronha, Bifpo de Elvas, e Ynquifidor Geral. 
4 Anconío de 1\Jen,ioç.a, Reíto•r da Un íverfidade de Coimbra. prc~ 
5 D. Frandfco Je Bragança, Reformàdor da Unive·rfidade de Coimbra, e 

fidenre da Me_za d a Confciencia , ·&c. . ~a; 
6 Franc1fco Vaz P1nto, DefembargaJor do Paço, Chaf!celler mór do R.e1no' 
7
8 

D. Anronio MafcareQha~, Deaõ da Capella Real·, &c. . 
D. Miguel de · Calho ·, Bifpo de Vífeu. S&CI 

9 · D . M~noel da Cunha, Bifpo de Elvas , Capellaõ mór delRei D. Joaó TV'· 11 
10 An tonio de: Mendoça , nomeado Bifpo de Lamego, e Arcebifpo Jc: Braga' 

.ultimamente de Li'sboa. · . ad" 
I 1 O Doutor for. DionyGo' d'os Anjos, d~ Ordem de Santo Agoll:inhó, nome 

B 1fpo do Algarve. · 
J2 Ant onio de Mendoça, fegnnda vez. . 
1 ~ Francifco Correa de LacerJa, Secrerari'c> de Ell:ado do P.rincrpe D. Pedrop o'le~ 
14 Lourenço Pires dt: Carvalho, Chamre da Sé do Pono, e na de Lisboa t 

dor Jas Obras do Paço , &c. · 
15 D . Fr. Amon,io Bo tado , Rifpo Je Hiponia, &c,' ·. 
16 Manim ~_onteiro Paim 1 Conego na Sé de Çoimbra, &c; • . 
17 D. Francdco de Soufa, Coneg9 Doutoral da Sé da Guarda, &t • .J' 
18 Pedro Haffe de Bellem, Conego Prebendado na Sé de Lisboa &c: , . 
19 Joaó Duarre Ri be.iro, nome~Jo A rc.cbi fpo da .Bàhía , ~}l'!Je ·naõ 'acceírot:~ochaf•' 
20 D. Manoel Ca~rao~ de Soufa, C l~ngo Regula~, nome.(ldo Btfpo .do f . , 

Pre-~ommr[Ta~/0, . , . · Ht'áfi'O• 
2l F r. Dommgos de Santo Thomás . da 'Ordem 'de S. Domin~os. pro-Comfflt.v· 
.n Fr. Sebafl:iaó Pereira de Catho, 'Delembargador do Paç~ cread~ 
2~ Paulo de. Carvalho de Mençloça, Prelado da Sama Igr~:~Ja Pacriarcal' 

Car(feal d ·t S_a nra Igrcj:t Romana. . . . ' . ~ . as3nt:t 
24 D. Joaó de Nona Senhora da Porca, Arcebtfpo de Evora e Catdeal d 

Tgre ia.Romana. . · ' letll'be 
1.5 Jofeph R 1talde Pere~ra de Caího, Defembar~adot· do P.1ço e Chance! 

do Reino. Pro-Cormnijfar)ct. n , 



da Bulia da Cruz:ada~ ' . --
letras, que mais Jhe parecerem fu.flicientes.. Haverá ~ais hum Secre~ 
ta rio, -hum Thefoureiro Geral; hum Provedor, hum Contador, hu-m 
Efcriva.õ da receita, ~ de_fpeza, e. contadoria,- hum Promotor Fifcal ; Bulia dà 
hum Porteiro, e hÚm Sollicitador: e-todas eftes Officiàes proverá Q Cruzada. 

CommiffariÓ.Geral fem ,preçeder ConfuJta 1 . e com. Carta ·paffada em 
feu nome poderáó. f~rvir, e -e:x;erraitar feH~ ·officios. · . 
· 3. . Ao Commiifario G.eral, qu~ , for elei-to por S. Santidade, mau .. 

· darei paffar Provifaó affighada po·r,mim, na qual l.hç commenerei a 
admin-iftraçaó do rendimento da Craz~da, com -a jurifdicçaõ fo-bre as 
coufas, qu~ por efte RegimentQ lhe tocarem; ,e antes de <i:omeçar -a 
fe.rviFfeu cargo, pr~fentaráerri' l\!{eza pe.rante ·os Deputados o.Breve 
Apoíh>lico de ft~a c9mmiff~ó, e a.düa rniqha Pfovifaó; e viftos elles, 
o Deputado mais antigo lhe dar~.juramepto· dos San-tos Evangelhos; 
em que pOFá _fua ma6, promett~!ndo de bem, e v.enladeirameme fer- . 
vir o.dito,cargo, .gqardando ~m tu~e juftiça ás partes, e o ferviço de 
Deos, e meu : e. logo oS_ecreurio (que tambern eftará prefente) fará 
·de tudo affentlo n0 livro do& provimentos, e .poffes dos Offi.ciaes da!BuLda Cru-
Cruzada. E aos De.putados, .que Eu hou·ver- por bem de nomear e Nzada .ver~. ~ 

· · · ' • · . ' otanos 1tc 
~oftra~em dt~{> P(:)r~ana mtnha' ~~ffad~ p~l.Q Sec~eta~io de Eftado' e e Tabellio-

aos mats Offictaes, que forem elettos·pelo Commtffano Geral, e tive, n~s. Mend. 

P . '·f: tt!. c. • d ' 11 . M d dJfp. 37 · n. r~m . rov1 atJ 14a; . a-r~ .e e Jt:tra..,meono. em . eza, e qHe,ourr.ofim fe 13 . e feq. 
'fará a[eoto no dito 'livro ·da .pofr(t, ,QQ ·qual.qmbem fe trasladará 0 Bre- Cofl.deBur. 

d · 'll'" · p 'f " · h · · C - 'll' • G q.102.Nog. 'Ve _ a .commtna0 ,,e _ai rov1 ao mu1 a, que -·1'1Ve_r·o . ornm1nan0 eral, difp.23 .rea 
. com as Port.arias·des Deputaàos., e Ç,arta.s dos o.fficws dos outros Qffi. 20. n.19s •. 
. ciaes. ·· j 

~ , . ~ ~ .. 
. 4 Tanto que os:Miniftrm da Cruzada hum a vez forem providos de 

fe~s officios, naó.poderáó mais fer ürados delles; .porém fe cada hum 
do~ Depu-tados da Cruzada faltaffe ás obrigações de feu .cargo, de ma• 
nexra que a ad'minifl:raçaó da jnft_iça·' e o defpa.eho dos negocias r'ece
be[e grave damno, o Com1riiffario Geral depo~s de o advertír em parti• 
c~lar ,·e de :ver. qH·e 'iffo naó bafta, me dará emita de tudo o que houver, 
pot'"carta. fua ; ' pa:ra Eu no ca(o mandar o que tiver por meu ferviço; e 
\]?ando o Secretario, o Thefou~eiro ·Ger.al, ou algum dos Ol!ltros Offi. 
(:.Iaes FJaÓ acodir ás coufas q.ue eftaó a f eu cargo, com a inteireza, e di ... 
11g ... ençia.que convêm, tomando-fe primeiro das culpas huma informa
çao ~xtrajudicial, ou conftando da fua infufficiencia, o Commiírario 
~eral, com parecer dos Deputados, o poderá fufpender; ou privàr 
de f~u offició, e prover em feu luga.r a peffoa ·~ue lhe parecer, na fer· 
Yen~1a, ou prc:~prieGI-ade delle. ~ · · 

J E po·rque a adl.ilJiniftra·çaó da Bulla, e negocias da Cruzada fe 
na.o P~de . .fu.fpeoder, QU interromper., f em gr.an.de .quebra fua; ordeno 
J.l~e -~comecendo va,gar o cargo de Co~miffario Geral, em qu?nto. fe 
ddatar a impetra da graça de Sua Sant1dade para novo Commdfa~10, 
0 Deptuado mais antigo· vá cont~nuando na expediça? d~s negoctos, 
e Uf?hdo de todos os poderes, e jurifdicçaó, que de mun tlnha o Com-

I. Tom. y. · · Cc ii · miJra-
I . 

. •. 



·Regimento 
m~.ffario Geral ; .. e no_· que .t:eca ao efpir1·tual, rec0trer~ ao Colleitot' 
pata q1:1e lhé'c0nG:eda exer..cicio de cmrnmiffa•ó, em: quanto fe m.anda 

•• r .. : · pedir a Su-à Santidade: . ~ é~·andó o Commi1fario .Geral aufente, o~ 
impedido ., fervirá o mefmo Deputado ma-is antigo, a _quem elle fara 
C'Glilln:tiifaõ-.na fórma de ·Dir-eito; C·C'>m~tanto porém; que fe naó efpere 
haja de durar a nufer.~·cia , . QU-impedimento, por. mais tempo que tres 
nrezes .; pgrque havendro ·-de fer mais comprido, fe me dará conta' 
para mandar o que hou·ver por meu ferviço. . 

:6 · E -qu.ando efiiv:er: vãg<O algum 'lugar de Deputado, ou elle for 
aufente, 'ou 'impedi.do .; 1e fe efpêrar {que breveme·nt-e a·cabe ·a aufen• 
c·i-a, ou im pediment·o ,, {o~ 61•ú'e fic~-rá 'no arbitrio do GommiffàriO' G~· 
ral) e com tudo hoqver dóis Deputadas, que com elle poffaõ affi{hr 
ao defpathl>-or.dinario dl.ts coufas da Cru.Zada, poderáó continuar col11 
e!l·e ~ ®ll!l pedi.r no Gove.rno a4gu.m fuh-ílituto pararo di1to ll!lgar, que ef· 
tá vago, o ta i rnpeditlo, e~êom eHe dafpachará na fórma que houvera 
ae Fazer ~~m o Proprie.tario., fe o hi:nívera, ou eftivera prefente: .e 

~ quanto at>s otiltros Officiaes, ·pro~eirá o Commiffario Gual a ferventH1 

·· ,· clo_s-,<llue eftivem. ·aufeFI)fres, ou impedid®'S, na f6v.tna ·em que ha de pro
ver a proprieda·de dos officios; qae eftiverem va·g0s ·, como eftá d.ít~ 

. n~ § z • . · . 
J.;afa.fo'l.zO J tr Em qManto f~ n.a.<s'ôrdenar outr.o_lNgár' aonde fe façao asJuat~S 
· rf. Jun~a: da Cruzada ,fe faráo em cafa tlô Commiffa~io Geral, ( b) em algu01a 

rn·a1·s conveniente-, ·e a•par.tada ~ nella h:averá huma -meza cobena collt 
hum panno de velud0, ou damafoo, ,com cadeira de·efpaldas-para 0 

Commiffario Geral, e Deputados, e cadeira raza, em que efi:ará a:ffen
tádo '0 S>e·cretario ao pé da mez~. Haver& ma·i·s alguns a rmari'os coOl 
gavetas, ou repa!timentos, aond'e eftejaó fecha·des todos os livms, e 
p:apeis, que tocaó á Cruzada , e os feitos findos, e correntes; e tudo 
ara·rtac!o' e pofto,de m~neira' 'que facilmente fe polraó' achar·quan· 
do ·f(!)Jrett!l'l pedidos. · · 

Lara fupra. · ~s Nefta cafa fe ajuntaráó c.m meza o Commíffario Geral, Deptl· 
ta das _., e Se·cretario dois dias cad.a femana, que feráô á te-rça , e fe!l:a. 
fe~ta pela manhã, ou á tarde .; qual for mais-conveAiente ao defpach~' 
ele:naó encontrar com outras occupaçôes, que poderáó t~r o Comwtf~ 
!:rri·o Geral, e· Deputados. Entraráó em defpach0 em hora certa, e o ao 
fahir.~õ delle em menos de tres h?ras contadas por relogio de .uêa, ~ue 
eftara na meza; e em quanto eihverem em defpac.ho, fe naó tràtara de 
nenlhum~ .outn coufa mais, que das que tocarem á Cruzada· e elll tO .. 
do eife tempo_ affiftirá o Portei r o á porta·) f em abrir, n·em e~trar den
tro, fal .vo quando for cha.mado; e havendo coufa de que feja 'neceff~" 
rio da-r c:onta na meza·, o·naó fará fem pa:imeiro bater lia porta'· e lhO 

fa-· 

.. ( b) Os. Rev.erendiffimos Pro-CnmmiiTarios D. Manoel Caetano de .Soufa, e fr .. 
Domi-ngos de Santo Thomás, poderem :Religiofos , e afiill:irem nos feus Convençostl~ 
fizeraó as Junt'as da Cruzada em cafas, que para efre effeito fe tomavaõ, ti! romaiil de re 
da, á cufi:a , e por coma do rendimento da mefma Cruzada. 



da BuUa da-Cruzada. 2o; 
fazer li.!lal -com, a · ca.mp~inha o G.or;tllmdíf'ario Geql., que p6de entra'f 
'. 9 Ter.;Ccuidado ·o Se_cretari_0 d~ ter_pre.patados to.do~ _QS Rapeis, 
~Ue.fe· hoJ,lvetern de ver em Juntar;~ .ta.nto q•l!le em JTiezadl:iver_em do.is 
ep~tados ,com o Commiffario .. ~era I, ~logo f e corn~~ará o-defpacho, 

fe~utndo a ordem que Aos negocws d~r o.Com_m~.ffarto Gera,l , , e;.deter~ 
lillnando aquelle_s que foFem pr<?.poftos, am~es d~ fe lançar mal:} dç, oy· 
tros; porqu~ do contr~ri·e fe feguiriá no ·defpaeh9 grand_i.ffim_a confu- rr ·b · . . 
fa ... • f C . n- . G l d , "-'a ed·. p. r • o· e nas cou as que propozer o omrnmano ·era , rn~n _a-r.a que vs ·qec.6. ri. 8: 

Deputados. votem por flu, ordem, começando pel<). [tlais rnodern9 ; ~ · · · 
haven.do.feJ.de ler, , a.u r_dataralguAJ:{}apel, \!OtSJ..rá.-p.rimeir(> o ·Depu_- . -, · . 
tado · 1 ·1 d fi ... · . . d · d . Ord. Re"HI . , que o·,re ata.r; e 0go os que . caQ o lll·ct•·~ .mo erno, e· . ~p.ats o t 1• ·rrt .. I.

0§, 
ma1s antigo·, e em ultimo luga<~ O Commi1fariQ Geral; .~o quç .fe a f.. _q: . 
Ílent - · f· r .t fii "' d . · d Ord. fupra .. ar ·pl•)Jr mats vetos i · e elc·reve>Fa·, . e -~ gnar;t por to os, ~1n · a que O~d. ·fup,ra 
al.guns dd.les;foffem ~encidos •. ~·otém f e as v.ozes· forem iguaesJ, ou raõ & §; 9 .. · 
d.Jverfas ,-que:{ e naó pf?ffaó reduzir _a· colilcordi;t c, n_eftes cafos, fendo a ·· 
materia leve ,-preçe.der.á a·paf.ne a que .ac0ftar·Q Coromiffario ·Gcral; 'e 
fendo .gra.ve·, ·re pedir.á fl.o Go-w_ernQ outroJuiz ; - ~ -em todas as couras ·. _ 
tocantes á Cruzad-a -, .affi.th ás que ·l!efpeitaõ fu<J _a((imiRilha·çaó, e rendi· · 
Inento. e o mo nos mais negocios\ , . teráó os ·Deputadas vot9 decifivo 
_com o Gommiffario Ger_o_l, poft0 qu.e Q.1S materias efp:iri.tuaes ,.e!l-1 que I 

proceder com jurifdi·cçd,@. ApoftoL.ica, .maó tem ~lles mais yoto, que o 
confulúv(i) ; mas .ain.d·a affim lhe çornmtJnicará o Commiffario G~~al as · 
coufas ·Jtilai~res, q.ue-ht,u•ier de de/padt:llr, pa~a que ouvidas ~s razó~s, 
C}ue fe lhe·o.ff.:recerem, poffa ef~olher o vo-te , que lhe pareçer ma.i~ , ·• 
acertado ·:: . . ·-- ' · 

to . -É~.trando em defpacho , -·p·rim~iramente fe yeráó as minha-s car-· .. 
tas, e repoftas, que hol!lv.er d~de a,a.lguma.s 'Cermfultas , _e depois. diifo ,_. 
f e l~ráõ as_ cartas, que houver d;os Commi1htrios, e Thefou~eiros do 
Re1no ~ e dos Ultramadnos, e }ogo f~ votará fo.b.re os parrtcula·res, 
q.ue neUas f e efcreverem ·, e Q S:ec·r.etario- torn..aJ"á em lembrança as c ou .. 
fas a qtie íe ha de refponder, e terá .cuidado d.e fazer as ca-rtls para f~ 
envia~em pelOCor.re.io do Reino, o,u nas primeiras ·embarcações aos " 
lugares U Ítramarinos.; a que p.erte;ncem; ad.vertiRdo, qu~ efbs fi:! haó 
de rnand·ar oor duplic:adâs vias • . Em fegun_do luga·r repartirá o Com· 
lllifl'ario G~ral p.eios· Depu.trad0s as petiçóes, informações; e outro.~ 
P_apcis miudo!', que ,Jnouve.r na Meza, e mandará votar fobre elles, na ·, , 

· forma que efH d itn no § p-recedente; e pondo-fe nellcs o deCpacho, 
Gtte f e :aff.:ntar, ficáráó to~ os ·.em poder dG -Secretario., para lhe dar 
-e:<pe i'i~.:'IÓ, ou os entr.egar ás par.tes a que t~'?carem. Lo.g.o fe entende::; 
tá no.<ie!oacho aos feitos ,, começando· pelos que forem .de execuçao ,-. 

. de divida~, (JUe fe deverem á Cru~de1 , e em qu.e for part.! o Promo.
tor, trabalhando ·rnoito por abbrevl!a·r os termos qnaoto for poflivel, <:: 
Rua.rdand 0 ~.flirn neffas execuções, como nas mais coufas ·.da cobranç\1-
do rend . .i-rnegto da Cruzad<l ,a ordem, e Regimento de mmha Fazen· 
·da, e o que dti.diipofto por minhas Ordenaçóes; .c_~Qíl t.ant,o P?rém,. 

que 
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que. em tudo f~ prqc~da 13mve, e · fu:Ft)~ariamente_ , para .qu_~ oo~ huns _ 
proceffos· fe naõ- gafte ·unto re·mpo; 'q'Ue potra haver algl!lllla. falta n~ 
defpa.cho-dosJoutros. E ühiiriaillienre·fe tratará do provimento· dos o~·
ficios ,.que eftiverem ·.v:agos no .Reino, e Ultramarino~, affim com'<>
Cornllliffair.'Íos., e feus Eferiváes ~ · e Thefoureir0s ;-· e na deiçaó delles 
fc guhraaríá o qne eftá 'cHro no§ 46. ; 4'7,. e 48; e ·no § 6,., ·e 63. 

Lar.ru_p.fol. ·. 1 r ·N0.TribunaJ. rdâ Cruzada1 rom~p·áó carihecimen'to de todas as . 
~o~~· ~9n_o,- caufas r~ negocios , que d'i rei ta mente., ou pqr qt,J:rlquer m0do tocarem 
ce ie J.S. de ' d' ' "' J B 11 á b .J_ d' ' d 11 á d' 'd S · Cafl:~l.eou-:aexpe .Jçao LJa u ~ a; co rança'-'U!U ren Im'ento . e a, S· 1v1 a~ 
t.ras t:nuit~~ .• c'ontratos .; quafi contratos, .e' t'OI11'VétlÇ:lS fdtâ.s · 19o~ fua cau.fa, o-ra f~ 
que ·refere d ll · ffi · · r - - p d G da Clar: f:riJ. proce a·-ne as ex o ·Cl'@.'~ o~a.te t~at€m com :o r<:Hlllotor · ·a · ruza ' 
v. Lei 8. i; éomo author-~ ou ailifte·nt€-, ou oppoellte, (<HJ"entre part€s, ; e em ne-
~o;;.~~f~~~ nhum (íutro .Jui-~o, o.u Tr·ibunal fe-~Gma.rá c~~h~ci me~ tO' do. [@:{,JTedito, 
mados, e-f. airida ql!le feja por VIa; clefoFÇa , .. e el>m preteXtO Ge Vl®·1ea.cfa' OU por 
~:!·~; ~l:nr~ qualquer ou_i:r~ ~a?eí _r:_a ;. por~l!le de tudo quer.? ;.e ~a~do ',.. qu.e_ fó~eo" 
6p.Yaun.- te fe conheÇíl no d1•to Tnbunal dar Cruzada com Jl!lnfdicçao ·p·FJvatiVa' 
que,ef.n>· e 'indepénd·ente das :.mals~ ·Ju.ftiç-as- ,.~·e- Tribunaes : , e de · todo u .Reioo 

. !~~~!~lf.r~~>poderá · o eomrnilfàriá Geral dta r,~p-á!ra .feuJ uizó as peffoas, êpíe fore(ll 
ut tom. ~· f devedoras· á·Cru'zada ~ por cartas .pqffadas em m:ea nome; ·e affignadas. 
~;~tl;~cl~· por elle ,·--como fe di'rá: no ·§ I5', ·e avocar• a feu Tribunal todas.' as cau
de Bulia lib. fas, que lhe tÓcáréi>n, ainda que eftejaó pem)rentes em outro J liizo; e 
~o~·. 2di~~.~· ·fe com tu4o'i:he parecer que convên! ;- que a•l:kumas ·caufas' .eU: outra.s 
:23. feél:. 20• -diligenéi-as f e. trate-m, "e •Jfroce(fem peraate os ·.Commiffarius irz parti"' 
~~~~r~· deS. btu ·, lhe~poderá icom.me.t!ter, que ·as vaó proc~ffand·o; com tanto, que 
1\'lag. de s. em final fe fentenceem no Tribunal da Cruzada,. aonde os ditos Colll"' 
de Marçode.miffarios'as rernmetteráo·; .-citadas as partés ( fe as houve·r) ,··. e.fe elfaS 
I S94· . . • ' 
Lei de Caf- meíma~ p·artes qmze'rem appella·r, ou aggravar de algum d~fpacho; 
~~1 :ju~~.1J~ que tenha força de d_i.ffini~~a, ou feja_ interl.ocutoria , de que confor
JSll~, que me minhas Ordenaçóes hã)a aggr-avo por inftrumento, o ·pbder~0 fazer 
~r~da tc:~~Í. para o Tribui1a.I da ~ri11~da fól;llertte, e na?1para outro algum, ne(ll • 
de Cog_nit. para asJ uftiças de lfiuí•has Relaçóes: e o Efcrivaó, que fer::vir cpm ca· 
~~~~e~~f~n' ~a hum dos <?~~nmiffarios, expe_dirá as appellaçóes.' e aggrav?.s na fór: 
p.2. q. lJl· ma ~e f eu _Reg1me.nto ~ f em fazer fobre 1ffo moleiba alguma as p.flrtes' 
&taél:.t. 4 . e havendo -de fazer al'guma execuçaó in p'artibus .em leigos, e peffoas 
;·l4~ 7 ·~~~: de minha jurifdicçaó por carras '· fentenças, provisÕes, OU mandadoS 
di!p. 24·fe~ do Commiffario Geral, .fernpre feráó feitas pelas tininhasJ uftiças do lu .. 
J.n.i.l\len · ' d h d tr d d · A d rJl dilp. 27 • §. ·g~r aon e e mo_ra ora peJ'loa con· emna a. quem man o que co · 
i· n. 1: todo o ouidadé,. e daigemcia dem á exeeuçaó tados os defp'achos do 
Alvara deS. cl · -tr- •• ~G 1 Ih c r d . .J fa· Ma"'. de 14 'ommHtana era , que es wrem pretenta os; porque de o nao · 
de Novemb. zerem ailirn, •me haverei por mal fervido delles: e além d.i.ifo; quand~ 
de 

1?74· {e'houverem _de m~neita, que pareça na Junta, que a~Juiz.es, e·oucros 
quàefque·r J u]gadores maliciofame·nte deixaõ de cumprir feus manda; . 

Alvará de dós, ( n.aó fendo Defembargadores) os.poderáõ emprazar, que venh~0 
2z deJunb. dar conta· porque naó cumprem o que Ines foi ordenado e 0 CornrrPf .. 
de 167-l. r . G 'I . O d 'd , d . ' ' oia-,ano era c~m os eputa os os po era con emnar 1;1a pena pecu. 

· · • · -· · -- t)a, 
I . 



da Bulia" da Cruzada. 2o7 · 
ria, que bem Ih~ pare.cer: e fendo o exceffo tal , qU'e m'e'reça maiot 
c~ftigo' me dar-áó êonta .dclle' para mandar o que hóuver vor meu fer-
VIÇO: e para que h-uns, e outros tenhaó mais prefente a obrigaça6_ de -, 
2codrr cõm cuidado ás cou(as, que tocaó- á Cruzada_1\_naó ferá n€nhum Alvar.de,2'4' 

delles admittido a trat_ar de feu requerimento (c) fem primeiro mof- deJa·neir.de· 

trÇtr certid-aõ do Commiffar.iG Geral, do modo. com que 1e houve nas ::~1d:9AJ: 
execuções e mais-cliligencias, que lhe foraó commettidas do Tribu- .Secembr. de 
nal d ' I·6.z.1 . a Cmzada.. . / .. 

t 2 ·E ifto mefmo faráó ·nas execu~óes 1 e diligencias, qüe' pelo·s 
,./~ommiifarios Subdelegados ihes forem requeridas por feus precato-
. nos em ma terias tocantes .á Cruzada, fem efcufa, nem dilaçaõ.alguma, 

e fe~ pedir., 'que lhes fejaó molhados. os autos: _e querendo· as partes 
aggr~var, olil appellar-das taes execuções ,, qu:e minhasJuftiças fizerem 
por VIrtude dos ditos precatorios 1 quei.x;ando·-fe do cumprimento del" Alvadde ~
les /d h l .J l tr d I.J· c de.Ma-rc;ode 

, O!il e , a ver na t<r execuçao a gum exceno, o po er'!o 1azer ,. tra- ,
594

• · 

z_~ndo os autos' ou inftru·~entos. aoTribunal d~a Cruzada' onde feda- Lara f. 119~ 
. .ra o defpacho, que parecer jufi:iça. · . · 

. r 3 . As _execuções, q•ne fe mandarem fazer por defpachos dó·Com- Ca·rta ~ns 
llldfano Geral., e Deputados, fe. naó poderáo impedü por outra alo-u- de

6 
Abn

1
1 de 

lU . d ,.. . . b 1 .24, Jvro· 
~ or em, ou_ mandado, que nao for dlignado por mu~.fl:a Real maó; de Confult.· 

e llfo mefrno· fe guardará no proceífo dos feitos, e caufas, que fe tra- fol-.zo, verf~ 
t~re_m no Tribunal da Cruzada ,. e fómente f e poe:l'e·rá do Governo· pe· 
du mformaçaó de cafos partieulares·, para neHes fe mesonfuhar o que· 
parecer que convêm a nreu fervi<;o , e juftiça das partes. . 

14 Eia mefrna ordem dos§§ precedentes guardará~ minhas] ufti
ts_nos lugares UltratflarÍn0s ein todas. as c.au(as , e exec~~óes, que d:O' 

nbuaal da Cruzada, e·pelos Gorntn:dfanos fubdelegados lhes fore·in 
conunett:idas. E pgrque. a~é agora fe terrt vifto a pouca diligencia-~,. eom 
tue fe hae> nellas, ~o peqHeno rencl:imentó, que ferecolhe dos ditos 
, ugares, fendo mu-~.to cotFfide·ravel a defpeza, _que f e faz nas Bupas ,. 
qu\! a elles fe enviao tódos os aaftos , .da'qui ém ,diante'fe efcreveráá car·- · ' 
tas em meta nome, e àffignadas por mim , ao· Arcebifpo ,. e Vice-Rei' 
~0-Eftado da India; nas· quaes l.h~ en~omm,e~.da~ú rn,uito '· _q:~e- em tti-
l 0

• o que lhe for polfiyel, .dení feu favor,_· e aJU~a á exp_ed1çaoda Bul-· 
d'' de modo? que n_errf haJa que~râ _ et;t feu r.:nd'.P~e:~t:~ •. ~·em a _proce-
td~ ddle detxe de fe remetter ao Remo com pontual~·âade; e do r:rref• 

1110 nrodo ft~ faráã canas para os Governadores,. e Capitães mó-tes Ql :. 
~ra.rnarinos ajudarem ~s éouras êla C~u~ada- ; adve~tin~.ó~os' ,. que lhes: 
e 1 de mandar efl:ranhar mmto o defcutdo, que ndfo trverem, e· que 

Bmlll elles, como o ôitó V_ice-~ei fe_ ~~~ p~~~ráó_vaier- 1~ din:h_eiro da. 
uUa em. nenhuma oútra cou.fa, po-r ma1s unporrante .que, feya· a mell 

fer:;; 
Ju (c) Por Re'folustaõ de Su:a Mag~{Ürde' à'e r8' dé A!Jril d'e· t7r9·, 'e~.qonful~a d_~ 
~unt~ da Gruzada de 2~ dé Já-n~iro do diro armo, foi o méfmo Senho_r fervtdo ordenar;, 
t!a5 ~?d'os os· ~ini~ros .• a quem fe tir~ refidencia _, fofiem oh>r,ipados JUntat a e lia certi· 
1}\J o-Commtffano Geral da Dulla, porque confl:e nao fal~ara~ em exectnar as ordens, 

e fe· lhes man~araõ po~ ferviço da mefmá-BuUa, o q.ue·inv16hwelmeme fe-.obf.erN, 
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fe rvi ço , e preciía ne·ceffidade , ' que delle .fe lhe o:ffereça; e fazendo o 

. contrario, .o Co mmiffario Geral havera por fua fazenda , onde quer 
que for achada, tudo o que houverem difpendido do rendimento da. 
Cruzada. 

15 Em todos os feitos, e caufas, de ·que o Commiffario Geral, e 
Deputados conhecerem .com minha jurifdicçaõ, quando fe defpacha-. 
rem em Junta, comecsará o defpacho defta maneira: Acordaó o Com· 
rniíf.uio Geral, e D eputados da Cru ·~ada, &c : ; ou Acordaó, &c., E 
todas as fentenças, que {e houverem de tirar do proceffo, e bem affim 
quaefquer outras Cartas, e Provisõ-es fe pa ffaráõ em meu nome, dize~· 
do no fim de cada h uma déll as, que Eu o mandei por N. Corrimiffano 
Geral , e Deputad·os da Cruzada : e baftará ir fómente affignada pelo 
Commiffario Geral, e fellada com fello pequeno de minhas Armas, e 
abaixo delle affignará o Deputado mai-s antigo , que fará officio de 
Chancel!er, ·como fe dirá no§ 24. Porém as cartas , e defpachos, etn 
que o Com miifario Geral ufa r da commiífaó Apoftollc~, feráó paffadas 
em feu nome, e a.ffignadas por elle , e felladas com o fello de fuas Ar~ 
Il;las_, .e fómente poderá di ~er, eom parecer dos _Deputados do Trib~ .. 
na I da Cruzada·; e nellas fará tambem o Deputado mais.antigo o offictO 
d e C ha nceller-: e neft.a f6rma fe expediráó todas as cartas dos Commif
far íos Subd~I egados, dos Prégadores, e das mais coufas que refpeitaÓ 
~ p, ublica~aó da Bulia, das commutaçóes ,difpenfaçóes , ,compofiçóeS' 
_p rocedimento? com cen'fiuas, e de outros femelhantes a eftes, em que 
p rincipalmente fe trata de ma terias efpirituaes da Bulia, e naó do teOl" 
_poral. E. por.que nefte ç_afo, em que o Cornmífrario Geral procede 
_com podere.s, e jurifdicçaó Ecclefiaftica, fe tem declarado, que p6de 
h a ve,r rccurfo para a Legacia por via 'de querela, e por efte meio f ele .. 
.varáó lá muitas caufas com grande-perda do rendi·mento da: Cruzada~
mandarei fupplicar a Sua ,Santidade, que haja por bem ~ommetter a 
Juqta da Cruz~da o .defpªchp de todas as coufas, que lhe tocarem, pa'" 
ra ndla finalm ~nte fe fentenciarem (em appellaçaó' e para efte effeito 
me viráó o_s defpachos neceífarios em fôrma, que fe poifaó enviar ao 
Agente defte ~ei ~1o._ _ 

• :E 6 O Ç,9nl,IJliifariOJ8er.a·~ repartirá pelos Deputados os feitos, que 
fe haõ de pro~eifa. r 1,10 Tribunal da Crazada, os quaes cada hum doS 
J?eputados _defpachará em Meza, affim quando vierem a finat, con;~ 
}al'J?Qem as ir;t~rloc~torias. , de que poderia haver agg~avo de petiçao, 
e be m a.(Iim os que vier5! rn:por ~ppellaçaó, ou aggvavo d-ante os (Jof1l'" 
pjifa rios -Subdelegados ,,~õll . de outrosJ u~lgadores. do Reinf); e o D,e; 
p ur51 do a que for rem,ett·ido o feito-, o relatará em ~eza, e efc;.I;eve_ra" 
f~ntenç~ , ou defpacho, fegun.do o q~1ç fica dito no§. 9 ; c naõ .. efcr_e\'fe 
rá os taes defpachos, ou fentenças o Secretario , como até agora 
fazia, ou fej aó fiqaes, ou interlocutorüt.s ; e fqm~nte pod.erá-efc.rever . 
o~ defpachos qe pe_tiçóes' e de oútros -p.apeis femelhantes. - 1 

17 E fe alguma peffoa. 'recufar de fu-fpeito ao .Commiífari~ Ç.era ' 
. ·"" .. ,..;~ .· .. . ' . ·c· ' e 

' -
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e_ for fobre. caufa, em que elle proceda com jurifdicçaé" Apoftdlica, fe 
guardará o que eftá difpofto por Direito Canonico: e fe elle, ou os 
~eputados forem recufados nas caufas, em que ufaõ de minha jurif
d~cçaõ, fe guardará em tudo, o que eftá provído por minhas Ordena..
bes, e o que fe· guarda nas fufpeiçóes, qúe fe póem ao Prefidente, e 

eputados da Meza da Confciencia, e Ordens. 
z8 Naõ fómente poderáó as partes appeUar, ou agg:ravar dos def

pachos, que derem os Commiffarios; e Juizes inferiores-, a quem .o 
Commiffario Geral fó por fi, ol:l com os Deputados tiver commettida 
alguma caufa ordinaria, ou de execuçaõ; mas tambem o poderáó fa .. 
zer, quando fe fentirem aggravadas dos mandados, que por fi fó paf. 
faro Commiifario Geral; e tanto que os autos vierem ao Tribunal da 
(ruzada para fe haverem de fentenc.iar, fe guardará no defpa~ho dd~ 
es a ordem feguinte. Sendo as appellaçóes, ou aggravos tirados de 

:Jlgum defpacho, que nas cautas, e execuções hajaõ dado osJuizes, 
que dellas conhecem por commiffaõ do-Commiffario Geral, ~Depu
ta?os, quando fe defpachaó e·m Meza, votaráõ l'leffes ·autos o Com
ll1dfario Geral, e Deputados, na f~rma que dl:á dito no§ 9 ; e vindc> 
atguma appe!laç~ó, ou aggravo de algum mandado, que fó por fi paf-
fou o Comm1ffano Geral, affim no Jugar aonde ·dtiver o Tribunal da
Cruzada, · como em qualquer ou ti-a ·pa-rte .; nefte cafo os Depu-tados fe-
ráôJ uizes da caufa, {em votar nella o Commiffario Geral, e fómente 
poderá eftar prefente; e vindo as partes com embargos a algum defpa· 
cho, ou mandado do .Commiffari_o Geral, ou daJ unta , fe defpacha ... 
ráõ em· Meza, votando nelles o Commiffario Geral, e o ·eputados, e 
guardando a orde·m , que eftá dada no§ 9· E ifto mefm~ fe obfervará 
no~ embargos, que vierem remettidos áJ unta pelos Juizes Commif;, 
far10s, e nas caufas que ordinariamente lhes forem co"mmettidas quan .. 
do entenderem, que os d~vem rer:netter, po.r fer tal a ma teria ddles 1 
9_Ue lhe naõ pertence a decifaõ, como poderá acontecer, quando nos-
t~~s. embargos fe differ, que no Tribunal da C-uzada naó haviajurif· 
dlcçaõ para o cafo de que fe trata, ou que a commiifaõ he P,aifada con· 
t~a a fótma defte Regimento , e fóra dos cafos , de que na Junta f e po-
dta tomar conhecimento; porque eftes embargos, que affim forem re
~ettidos, fe defpaéharáó em Meza na fórma acima di ta. E (e as partes 

1.J 

\1terem com embargos a··alguma execuçaó, que do Tribunal f e mandar · 
fazer por di.vida ,- que f e deva ao rendimento da· Cru~adac, osJ uizes- Ord.doRéi

Cornmiffarios em nenhum cafo tomaráõ delles conh~cimento-, e ós re- no,§liv.z.tit. 
Ih · d d S3· .-ze.- lo etteráó á Junta, citadas as partes, com o rrasla o · os autos, para 
nella f e fentenciarem ; e eQ.tre tanto que naó forem fentenciados, na.ó 
parará por iffo a execuçaó; antes iráó OS ditos Juizes com ella por d1- Ord-. Fupra' ' 

ante nos bens dos Thefoureiros·, fiadores , e feus abonadores , e de no.prmc. 

~Uaefqqer outros deveclores, em que for mandada faze.r: fal v o f e e f. 
~s embargos forem de materia tal, qqe, conforme a mmhas Ordefla~ 

Soes , e Regimento de minha· Fazenda, faça6 parar a execuçaó '· como 
Tom. VI. · D~ fe· 
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feráó todos os embargos de paga' e quitaçaó' os de prefer~ncia-' e de 
terceiro fenhor, e poffuidor; porque ne.ftes cafos, e outros femelhan· 
tes, j ufta co ufa h e, que pare a execuçaõ, até no Tribunal da Cruzada 
fer finalmente fenrenciada a caufa dos embargos. 

I 9 O Commiífario Geral, e Deputados da Cruzada , e Subcoma 
miffarios teráó mui-to cuidado de cobrar todas as dividas, que fe deve; 
rem ao rendimento da Bulia por qualquer via que feja, e na execuçao 
dellas fe haveráó com a brevidade poffivel, guardando em tudo o que 
tenho mandado por minhas Ordenações, e Regimentos de minha Fa· 
zen da na arreeadaçaó das di vidas, que a ella tocaó ,, como eftá dito no 
§ 10. E porque as obrigações de acodir aos lugares de Africa, a que 
eftá confignado o rendimento da dita Bulia ·, he precifa, ·e depende de 
haver dinheiw, com que effetlivamente fe adminifrre o provimento 

Ord.doRei- nece!fario: Mando, qu€ os devedores .da Bulia, em que fe fizer exe· 
no, 1. z. tit. cuçaõ, e para ella tiverem nomeado feus bens á penhora, fe naó haja' 
5 }· §. 3• que fatisfazem com a talnomea·çaó, mas feráó obrigaclos a dar lança· 

dores aos taes bens, e naõ os dando do dia, em que lhe forem pedidos, 
a oito dias feguintes, feráó prezos na cadeia, donde naõ feráõ folros 
fem primeiro darem fatisfaçaõ a toda a divida , e cuftas inteiramente: 
e o Juiz, que fizer a execuçaó7 obrigará a algum homem rico, e ab~'" 
nado, e morador no lugar onde eftiverem os ditos bens ·, q ue os accet· 
te, e lt1e fejaó, arrematados cor:n diminuiçaó da terça parte do preço 

, de (uajufta valia; porgue deftamaneira nem o devedor deixará de pa· 
gar, nem o comprador ficará com perda , fe comprar por preço accol11· 
modado. · · . 

20 E fendo cafo ·' que os Thefoureiros, e feus fiadores , e abona" 
dores, e quaefquer outros devedores á Cruzada, nas obrigações , e 
hypothecas' que fizerem de bens' nomearem por feus alguns' que na 
verdade o na6 fejaõ, ou dilferetn; que faó livres:, qu.e os óbrigaó c~· 
mo izentos, e com tado depois conftar, que os ditos bens affim obn· 
gados naó eraó dos devedore&, nem defobrigados de outras fiançaf!, oU 

que eraõ fujeitos a encargos de Morgado, Capella, e outro femelh~ 11 ~ 
te, e taes, que naó podia nelles haver lugar o pagamento da di~1da 

Ord.do'Rei- da Cruzada; o Commiffario Geral, e Deputados os poderáó caftJgar 
~.0 .' liv. 5· éonf~Hme a culpa, que tiverem, com as penas, que por Direito com· 
tJt. 65

• mum, e minhas Ordenações eftaó poftas contra os illiciadores; e pa· 
recendo lhe, que o crime he tal, que ·merece maior dernonftraçaó 110 

caftigo, faráó <11ffo autos ,, e os remetteráó a hum dos Corregedores 
da C o rte, na fórma da Ord. do liv-. ;. tit. 117. §. '·5'·, o qual 110 cafo 
p.rocederá como for 1 uftiça. . 

Orei. liv-. 2. 2 I Nénhum O.ffici_al da Cru..zada. poderá lançar por fi, ou por 111 • 

tit.Sj.§.s. terpofta peifoa nos bens, em que .fe fiz~r execuçaó, nem re_ma.tallod: 
fob pena âe ficar por effe mefmo fe1to pnvc1do do officio que tiver 

rd ' da Cruzada, e de pagar em tre11 obro para o rendimento della o preço 
couía, ·e penhor, que affim lhe for arrematado. 1 ij 
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~z E mandandd o Commiffario Gerai rt·a Cictacle· de Lisboa , e 

tl_lats lugares do Reino fazer alguma extecu~a6 ,. ou dilige~cia po_r Mei: ... 
IInhos, Alcaides; Efcrivães, e outros quaefquer Officiaes de J uftiça ; 
elles lhe obedeceráó; defócclipando...fe de todo o outro· negocio, e 
fem para iffo efperarem por mandado, ou curnpra•fe de feus Superio·· 
tes; e naó o fazendo affim; o Commiffario Geral; e Deputados os po· 
deráó caftigar em a pena pecuniaria·; que lhes parecer; e em fufpenfaó . 
~e. feus offi~iós por tempo de fe_is mezes: e comrnettendo eiies; ou al .. 
~~m delles, no negoóo de que affim for encarregado, alguma culpa 
ta o grave , q~e mereça maior cafrigo , mo fatáó a faber, para no Cflfo 
mandar ~ GIUe houver por tneu íerviço. , . 

2 3 Se entre os negp.dos, ~ue fe tratarem ilo Tribunal da Ctuza
da, houver alguns de tal qualidade; que antes de final defpad1o pare
ça convenien.te darrne conta delles; o Commiffario Geral, e os Depu
tados me 'faráó Confulta, ql!le virá allignada por todos, declarando os · 
Vot.os, que foraó de hum acordo, e os· que foraó de .differente parecer; 
e d1zendo-:-me os funqamehtos, que para iffo tiveraó; e -todas as Con
fwltas? . q_ue me fizere.m ,. fkaráó lançada-s em livm, que haverá para ef
fe effetto, ~fcri~as Jllelo .Secr~taFio, corno fe diz no§ 26, e affignadas 
pelo CoQHR}.ffano Gera.l ·, ~ Deputaào_s. _ · 

24 .Para· fe apurar~m o.s defpaclios do TrilJuna·Lda Cruzada ·; con
Vem que nelle haja h1up ChanceUer, que feja o Deputada mais anti• 
go, o qual verá todos os papei-s ; .que fe ,deípacharem por defpachos do 
Commiffari9 Geral.; ou daJ unna, a-ralas coufas·fejaó de graça, ora de 
d~ juftiça: affim as que hoU\t'C'rerh .de ir. em meu nqme, como faó Pro
v~sões, .e Car-ta.~' para :ás minhas J uftli.Ças fazerem a1gufl1a diligencia, 
Citações, e execuçó.es para g:Uardare_m privilegios por _mim· concedi
dos aos O.fficiaes da Cruzaçl~ ,Jenteri•ç-as de ·caufás fentenciadas emJ un
ta ., e outras femelhal).t,es; ·,corno tambem as que hcró d~ ir em nome do
Commiffario Geral, que faõ ·roda_s ás Cartas de o:fficios de Officiaes da 
.Cruzada, dos St;~bcemmt.ffaries do .R.eino , e Ultramarinos, de feus 
:E.ícrivães, dos Thefqureiros rnó-res; mandados para fe pagar algum 

_ dinheiro , efp~ras, e pr.orogaçóes de tempo aos clev·edores; commitfaó 
de compofiçó~s com os Prelados, cartas de pago, e qu.itaçóes, difpen
fa~.ées 1 procedimeqtos , licenças;~ o~tras fernelhantes, e todas feráô 
affig.nadas pelo Chanceller , e fella.das na' fórma que_ efrá di to no § 1 5'. 

".> Antes de o Chanceller affignar as Carta's, Provis6es, <!mais 
Papeis fobreditos, verá le faó paffados conforme aos defpachos, e f~ 
e.rn alguma_ maneira encomtraõ o Direito expreffo, e ·o que rem adqui-l 
~·Id? as part~s, ou fe o CG>mrniffario Ge;ai, e Deputados excede~ f~a 
JUrtfdicçaó, e os poderes, que lhes fao cor,cedidos, e o que var dif
pofro n~fte _Regimento ; porque havendo alguma deftas coufas, ot.t" 
OUtra , .·J?Or que lh.e pareça, que a tal Cai-ta; ou Provifaó naó deve paf .. _ · .. , 
far pela Chancellaria, aJevará á Meza na primeira Junta, aonde pro-l?rd. liv-. 1 • . 

h"' á d "d · r b 11 ' C ·rr. · G · 1 · tit-4, §.l. ,.,r . a uvt a que-t1ver, e 10 re e a votara o omm1uqno , era c-om · 
Tom. VI. . Dd ii os 
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os ou·tto:S Dcputàdos, e Jfe,griardará .o· que for •aff.entado p~r mais V()~ 
to_s ;1com efte1officio naó.t.ér.á o:Dep-utado mai:s anri<go (\)rdenacl.0. algum, 
~ ~fómCtnte na-~ Pro_v,isóes, e Cartas.,. que forem paffada.s emmeu ·nome, 
levará .aq.!-lellas.affignatuüas, •qlile em min1ha .CI!la;ncellaori:a ceil:umaó le .. 
• v.fl r o1Ghancel:lêir .mór, e.o da1Cafa .da ·Supp1icaça6 por fen !Regi men-; 
to; e nas q.u·e foxe.m paif-adas em Jili(i)m<e .do ÇonHni1faCJÍ.o Getal , ~~.vara 
~ meta.pe, corno elle ·ha de -levar ~e'élffignatn.ra, e ·em -tud.0 o ma·IS fe· 
gnitrá o que t.em~ào .o;umdado po.r min:has .Ordena.9óes do li•v. I. tit. '-• e 
ti,t. 4r J.ila:S .CQ~f~, em queJ1lilitameni:e :fe poder aceornmodar. 

26 No T_ritbum·al.da ,Gruz::1d~ th;av>€•Fâ hum Sie.€:r.etario, qlile fe}a ,peÍ· 
foa de refp~ito, e que faj;ba daria:.ai1l e~pediça.õ ·aos ae·gocios, e cowfas 
(jUe.to.caÓ a feu offi.c.ia;. G> <.jiUaLre.rá .cuidado .de .o:rd.en-ar os pa-peis, tlíue 
.fe ,qlev€ttil1· d,e(paoha..r emJun.ta., prefentandQ-es .pe'la ·ordem, CJ.•l!le .d.l:á 
.d.i ~~o 00·1§: 10; .e .com , <!lcd!efi~acl:ro, qu.e nelles fe de.r, ·&S .recolherá p•ara 
.os e.ouega r á·s· pa-rtt€s, fe ,~iv.e,r.e·np aeffes termos·, ou f e ex~edi re1litl, co· 
p10 lbe (o.í.man.da,do •. Ao Secreta.rio per~tence efcreve.r em tud-o o que 
~e refoLver , .. e f e de(pacbar em M~za· ,. ou fejaó ma teria-s d-e graça, oll 
.de j.ufhiiça , ou d.e ~a.u(as- ~ n~go.cios , e feitGs, €l:l'le a-orraó eatr~ partes' 
p,Q q.u.e le· tratem ,por b.em .<ih> .rendimento· ·da C ·rt3zada : e affim mais a 
€lle toca: fazer as· Cartas, Prov1s0e.s, MandacJos,. ·SenttN'l~as, eef.cre.· 
:v,er a'S Co!lil(u-tras' ql!le d.O.T'rihu.n~l .fe ~e hm.tJJ~·r€m de enviar. E ne: 
n~huma' d~e,bas- co-ufas· fe poderá; exped-ir pelr outr(.i} O~ciâl, f.alvo fe C'. 

S.e.cretario' dEver aufente, ou legitimamente impedido ;·· l:'orque enta6 
pr.over4 o C.qm.tili>flàrio..G'et:al a fer~end.a. em ·petfoa, que por elle fi~v~, 
c,pmo etftá dito po § 6 .. ~ Per~tence m~is ·a_õ ~·ecr€tario a guãrcla dos fet~ 
fos, e .~oo pap,tús correntes,. e 4ll!ldes, que todos. tierá debaixo de cha• 
v e, a qual naó·c.orrfrará de nenhuma outrft peffoa., e es terá . difpoftos 
por ~al ordem, q..ue faeilme·Bte p()ifa dar cqnta delles, quando lhos pe· 
di.rem : e bem affim ne.ffa mefm:a guatda terá· os livros da Crúzáda, C?'"' 
mP he ·.o .das pO'ffes., affentas ,.' e determinações ·, que o Commiffart.ô 
G.eral,. ~ os Oepu!.iaGlos 'l:omarem-, ' para boa 'admin·iftraçaó da jufiiça 1 
~os cafos q.ue por efte Regimento ·, e minha.s Ordenações naó eftiv-e·. 
r~m efpecial ment.e pr.ovídos, o~u forem de 9ttalidade, que naó pareça 
:neceffar.~o darfe-01e conta delles:: .:o l'i.v·ro das Confultas, em que tarn'" 
bem fe trasladaráó as refpoftas, que Eu !hes der, e as Provisões, que 
p~ff~! fubre ~ater~as to.cant~ á Cr~zada. : e o liY~m dp Regifto , ao~: 
de f e lançarao todos:0s papeiS·,. q.u.e houverem de paffar pela Chancel 
huia = e além difto. terá fempre ~a: Me~a diante de fi hum quaderrtO·; 
no qual tumará p.or lembrança as cou-fas, que fe affentar~m fóu do def .. 
p:.tcho o:rdinario; e de tudo o que.fe efcrever levará o fallário, qu-e pot 
rnip:h~s ·Ordenaçóes coftuma61€var o.s Efcrivâes· àa Meza do· P·aço ~ fal'" 
yo npl! defpachos ,- que fe expedirem por bem da Cruzada , e nas ctl: 
tas dos feitos fentenciados, nos quaes haverá f6mehte a-s que tocaÓ á~ 
pélrtes, <]Ue nelles forem condemnadas; e no mais que toca á Cruza"' 
da, fe bav,erá por fatisftúto com o o.rd·enado, que delka recebe, 9~~ 

1ra 
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irá declatado no § 4·o ; é mas rnais éoliifàs ; que fe ·paftarem em nome 
do CommifFa,riG Gera.l 1 guardará o que po~ elle, c peles D~putados 
for a;ffentado .á·cerca dos faUarios, que ·devem haver ·os Officiàes da 
Cruzada. E p;1recendo ao CommHfarió Genl; e Deputados, qtte o 
Secreta:rio .tetn neceaidade de.Efc,revente, qu·e o ajude a::efc11ever ·nos 
nego.cios da Gruzadà, lhe po-de.ráó para iffo dar peffoa d~ confiaRiça, 
corn ordenado convenier•rte. _ · · · 

2 7 P.a-ra Thefouteiro Geta1 fé efcolhetá peftoa de mu~tà cortfian .. 
ça 'e de cuja verdade em Meza fe tenha inteiro conhecimento; o qual 
antes. di e começar a fervi r fará a ·efcr.itura publica com obrigaçaõ de fua 
pe1foa, e bens, em que fe obrigue a dàr conta com entrega de tudo o 
que r.ecebe, e lhe for carregad..o no livro de fua receita, fem quebra, 
nem climinuiçaó algumã, no tempo que àbai.xo irá declarado nO§ 3 r, . 
fem poder mais pedir abatimemto; ou desfalcw, por dizer, que houve 
quebra na conta do d'inheiro, qu~ lhe foi entregue, e a mdo dará fian
ça] chã. ~ e abonfld'a; com .todas as'claufulas., e d'eclaraçóes, com que 
f~ o obngados a dali a os Thefou,reiros móres das Comarcas; corno íe . 
drrá n ... o § 64, e nos§§ 69; 70,7 I', 71.; e 73; falvo fe notoriamente 
for ta·o abonado, que par·eça .. emJ unta;· qu€ em parte, ou em todo de
Ve fer relevaqo . de dar fiança, além da obriga.çaó, que fiz-er de feus 
bens. O Thefoureiro Geral ferá defocctipado de todos os outrós offi. 
cios·, e cargos da Republica, para com facili·dade po~er acodiF" em tQ.
da a h(!Ha, receber o-dinheiro-dó rendimento, e fazer os pagamentos ,' 
que lhe forem ordenados. Para re~ebimento do dinheiro, qu•e pel0s 
1'he~oQteiros móres do Reino·1, e Ultramarinos, ou por qualquer ou· 
tra v1a fe entregar á Cruzada, lia verá hurn.a arca com tres chayes , das 
quaes te.rá hurna o Thefoureirb Ge~al, e_ outra o Efcrivaó ·da receita 1 

e 0 1!11tra efhrá ·em poder .do Comrni1fúi.o Ge:raJ; e todas. as vezes, que 
f e houv;er cle abri-r,- f e .acharáó pre.ferit'es o Thefoureiro·; :e E feri vaó; 
e outra peffoa de confi.ança. ,. a que:m o qommiirario Geral poderá dar a 
íua .chav·e; para .qu.e· a.ffifta por·dle_ •. Depois: de contado o dinh~iro; e 
antes de f e meter-na arca, farâ o Efcrivaó .da ree.eíta affen.to no Ir v r o~ da:. 
receita, em que fe declart;; a qna®t)iqad€ dfo dinheiro ; ·que fe rec·ehe 1 
e po,r centa .de quem; e de que div~da; 0 q~al ' afl'en to .fér.á ' affign.a<ió 
bar eHe, ,e pelo..me_frna Thefourei·FO ·Ger~l \; . e de tud~ · ,o-q~e . f e rece~ 
er palfaraÓ conmeeillnentOS em.fó.rrma, aflgrtaOOS p10F arnb0s ., que en• 

tre~aváó ás partes r .e a:tiim mefmo t}Uàndo fe ~ouver de tirar al·gum di
nheao da arca, eftar.áó prefcntes as ditas peffoas eom as ~res chave~; 
~ naõ fe ti·rará o dillll!fu.eiro fem ·para iffo hávet mandado dó. Cc.iHnmilfar'Ió 

· fi e-rat, affig9-ado p:o~ elle, e pelo Chancel~er, :~de tud<J; far~ logo_ af
l enro o Efcr~va6 no hvro da clefpeza; que· ~er:.f a~gna~.o por elle, e pe·~ 
0 Thefo.uretro; e .ou1tro tal affen~o fe fa.ra do dtrthetro ;' qu:e em cad:Jt 

q.uartel f e .di f pender na folha dc;>s ordenados, que haó de 1~aver os Offi. 
CJaes da Cruzada e affim os mandados, como as folhas ficaráó em po"' 
der do Thefour~'i:.o Geral~ para com dl~s. dar ft,~a s coill.m~. . . · _ · 

· ' Ta~ _ 
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28 Tanto que forem imprdfas as Bulias, que parecerem neceffa .. 

rias para fe haverem de difpender no anno feguinte, fe entregará~ ro· 
das ao Thefourei ro Geral, ( d) -fazendo-fe primei ro .a1fento em ltvro 
feparado pelo Efcrivaõ da receita, affignado por ambos, em que fede· 
dare a quantidade das Bullas, e Efcritos, que receber, e as fort~s 
de lias: e eftàn.do affim as Bulias em. feu~poder, ·e a bom recado d_eba~· 
xo de chave de fua maó, fe tiraráó as que haó de haver os Thefourel .. 
ros do Reino, e as que houverem de embarcar para os lugares Ultra
marinos; mas para iffo fe paífará primeiro mandado feito pelo Secre· 
t.ario da Cruzada , e affignado pelo Com.miífario Geral, com vifta do 
Chanceller, e nelle fe dirá o dia da entrega das Bulias, o nome do 
Thefoureiro a quem fe da6 , e em que Bifpado; ou Comarca fe haó de 
difpender, o numero de to.das ellas, e as fortes de cada hurna das par· 
tidas em particular; e nas coftas defte mand.ado fará b Thefoureíro' 
qui! as houver de receb'er (ou feu baftante procurador) conhecimento 
em fórma, que ficará ao Thefoureiró Geral para fua d.efcarga, e para 
dar com elle fuas contas: e além difto, no dito livro fe fará tamber!1 
affento das Bulias, que fe entregaraõ ao tal Thefoureiro, com decla
raçaó do nunlero' e fortes de todasellas' que_ferá conforme ao que [e 
contém no mandado, e no conhecimento em fórma acima dito; e efre 
affento .affignará o Thefoureiro Geral com o Thefoureiro do Reino, e 
.Ultramarino, ou feu procurador. , 

'-9 O Thefoureiro Geral receberá todos os annos· ás Bulias, que 
os Thefoureiros móres tornarem, que lhe fobejaraõ da publicaçaó de 
fua Comarca , e ao tempo da entrega fe fará airento pelo EfcrivaÕ da 
l'ecei ta , declarando por conta de que T ·hefoureiro fe recebem em que 
anno ficaraõ fobejando, ~o numero, e forte de todas ellas; ~ ferá ef· 
te aifento affignado pelo Thefoureiro Geral, e pelo Efcrivaõ; e feit.0 

elle, paífará conhecimento em fórma á peífoa, que lhe entregar as dl· 
tas Bulias, que lhe fervirá para dar com elle fuas contas. 

30 E affim mais haverá livro feparado, no qual fe carregará6 por 
lembrança, com affento affignado pelo Thefourei'ro Geral, e pelo Ef .. 
cr.ivaõ da. receita' todas as letras' que ~e qualquer parte do ReinO' 
ou das Ultramarinas fe ~andarem, tanto que . forem acceitadas pela~ 
peffoas fobre quem vem paffadas; e no dito affc:nto Je fará declaraÇ30 

a queThefoureiro, ou d~vedor pertencem, o nome do paffador, e de 
quem as acceitou·, quanta he a quantia do dinheiro e o termo, eril 
que f e_ h a. de pagar·; o q~al depois. de . co bradá , f e c~rregará (obre 0 

Thefouretro Geral, no livro da receita, no titulo do Thefoureiro, oll 

devedor por cuja conta fazem as letras; e logo fe porá verba á margern 
do aff'ento, que dellas fe fez por lembrança de como tal dinheiro fe 
cobrou, e vai no livro carregado em receita; e ifto mefmo fe fará das 

. B~ 

( d) Prefenremente recebe as-Bulias, que fahem da Imprelfaó, 0 Adminificador; 
a CjUem íe carregaõ em receita, e por· mandados do Commiffario Geral as entrega ao · 
Theíoureiros rnóre~, e dá contali do fe~ r~cebimemo. · 



da ·Bulla da Cruzada·.. 2í) 
Bullas, que nas pàttes Ultramarinàs fobejareth, e do dinheiro, .que 
'
08 Thefoureiros Ultramarinos confeifatem ter em fi, e prornpto para 
~entregar a quem.lh:_ ordenar o C:orn:nifr~rio Geral~ que de tudo ha 

e conftar por certtdao dos Commdfaríos Subdelegados. . 
n 31 Ao Thefoureiro Geral fe fará rece~ceamentd de fua coríta no Regiment01 

m de cada anno, (e )' c d·e tres em tres fe lhe tomará do que nelles dos Contos 
. . . 'ap . 9'· . · · tiVer 

. C é) E fia coma f e tomou fempre na Contado ri a d·a Cruza:da ; e perren'dendo o Con-
tado , · TI r do r mo_r P!acido d_e C~fianhedae Moura co~ar contas ao 1e10ureiro Geral? o man-

u .muntro CommdTano Geral Lourenço Paes de Carvalho, para que defiíl:tfTe deí!a 
:f?Vtdade , e o dito Contador mór deflllio della i e o Doeemenco de que confia a fobre~ 

lto' he o feouinre. · 1 . · 

aft Vifi:o co~o pela Confiiruiçaó io. ·de Pip V., qué coméça: E~ fi Dominici gregis; t.6.ada em 8 de Fevereiro de 1567, no fegundo anno de feu Ponuficado, eí1:eja pro
I~dido cre~r Conradores, .e l;hefo.ureiros para o dinheiro de efmolas , .~u~ rerultaó de 
lic ulgenc1as, e em efpec1al da Santa Crçza,da , fe~ exprefTa concefTao da Se Apofi:o.; 

a , e pela Bu lia da Sanra Cruzada nos feja êfpecialmeme concedida efia faculdade, 
como tambem o executarmos , e fazermos mdo o que. roca á meftna Cruzada , com li
~ r~, e gera l adminifrràçaó, e· inhibiçaó a todoll os Juizos, e Tribunaei, aiJim Ecde-

amcos. , como Seculares; e reconhecend-o os Senhores Reis defie Reina Hl:o mefmo . 
llo Regimemo , que deraõ para a Cruzada, deéla.raraõ percencer ao Commiífario Ge: 
l'al 0 nomear Contadores , Thefoureiros , 1ecmais Offieiaes , e Proved<:>r para tomarem: 
as cont~s , e que os livros dellas fiquem ~na--Se~x;.etaPÍli da Bulia, e fe tomem no mef
rno Tnbunal : e os livros, que aA:ua~mettt_e. ferv..irem ~ efl:eja0 no cofFe das ties cha-· 
Ves, dando fórma co·mo fe haõ de tomar as emitas , e tqu.e fe obferve nellas o 'mefmo 
\]U'e nas dos Alm.oxar ifes. e Reeebedoies·Rea.es; e uldmameme S.Magefiade, que Deos 
gu~rdc, por Decreto de 5 .de J~1lho de 1696 j fendo a comenda ,eípecial fobre nome:r..: 
.~ao do offic io de ContadoF da Cruzada, ordenou, que fe obfervafTe o dito Regiment() 
da Cruzada, e que nenhum Tribunal fe imromenefTe em coufa alguma tocante á Cru'
~ada; e ainda os Reis, que g~v~rn~raó efie R~~no ' . ourorga~.aó, 9ue a Cruzada de 
~ftugal gozafTe de roclosos Pnvtlegtos, e Reg1menro ooncec:hdos ·a Cruzada de Cafe~ 

}~na~ que tem _le.i expreffa, para que fe ?a.õ to_m__.em c.~mt:is aos Offiici~e~ da Cruzada, 
ao pelos Offic1aes della; e [obre o pnvtlegro da Cruza·da ha Prov1soes expreiTas ,

d~e fao publicas, con~o tambe~ o Regi•~emo, pou andarem imp:effa.s; e as eímolas· 
p _Cruzada, antes de1rem aos 1 hefou ~e1tos de Sua Mage-fiade nao !ao Fazemda Real. 

Ots Sua Magei1ade a!Iim no Regimer:t co , e:omo nos Alvúás, que ·paffou , pata f e ex·e·· 
E~tarem, 1 h e deu privilegio , para ferem executad~s corh_(!) Faze?dâ Real_, · O que na<i 

0 
~ra, fe fofTe~ de fua narurt:'Za Fa·zenda Real, ames fao bens .Ecclefiafircos, de _que 

, ummo Pomrfice nos faz Recebedor; e Exc:curor, e Adm1ndhador, e Commdfa.; 
~~~Geral: e vi fio o urro fim a poffe, em -que efiá a. Cruzada·; de f de fu~ ~rea ç·~Ó de mais 
C cern , e duz:nros annos, de os_feus Thefauretro~ darem contas f~ ne r,nb unal da 
. ru~ad a, e nao nos Contos do Remo, e Cafa , co_mo coníla de rodas as comas f que 
~ao FIO Ca.Frorio da Cruzada, á face, e yi~a d~ Contador mór, e ,MiroHlror; cle ~u.a. 
111 

:tgeltade , fem nunca haver coufa em contrano , e fem embarg0 do mefmo Regt• 
v ·ento dos Conros mandar, li{We fedem FIOS Contos, o que nunca: fe obfervou, "e de· 
c 

1 ~ fer por f e reconheceret11 as ditas raz·0·es; e por nenhuma e!l:eja abrog<tdo. , e· pref• 
:r~~Pto , e naó conil:e, que Sua M~.g0frad~ tevo~a[e o ~egimentó' da .cruzáda pofr:-' 
:z r a0 dos Contos, nem ·os A~lvaras pa1Tai1!0s, nem he Gle crer que o dito Senhor qut
Íie~e encontrar o direito; e âiípoliça·a Pomificia ;, e cp.raodo por algum moda 0 fizeffey 
f~tJa Por imporrunas preces, [em informaçaó 1 ou c0m ella menos verdadeira, € fern 
tr r Ol.Jvi cla a Cruzada; pois da p iedade, e juíliça de Sua!Mageífad~ fe naó póde crer ou
i a <lotl'fa; c como fejamos tam bem Confervador do que toea á Bulia da CruZada , e· 
?corraõ em excoinmunhaó rodo·s os que p·or algum m0do impedem·. o ex-pe~ iente ,dO' 

(ue a ella roca ., e que enc·ônrrarem noO:;r jurifdicçaó :t além da excem~unhao àa Bul
c~e~1 Cea, impofh aos que avocao ao Jui~w Secular, os que rem off_ietode coufa Ec
I taíhca, como o faó as efmo las da Bulia 1 por lerem dadas para effe1to de alca'nçar as 
P~dulge nc i as, gue ella,comém,' na fór~a que Sua Sanri~ade declara. :. Por tanto, e' 

r. conGar, que o Conrador mor do' Rctnci, e Cafa, Plac1do de Caaanheda· e M:oura, 
m:itn-

I . 
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tjver reéebidó de dinheiro, Bulias, letras, e tudo o mais que lhe e~i
ver can~g:tdo em receita; e bem affim das defpezas, que tiver fe1to 
com a fnbrica de S. P-edro, lugares de Africa , ordenados, impreffa6' 
e quaefqueroutras ordinarias, e extraordinarias, que eftíverem lan~a
das em livro, e mofl:rar dellas mandados, e conheciment~s em fónna ~ 
e entregando tudo o que ,por remate de conta ficar devendo, lhe fera 
dada fua quitaçaó em fórma; e havendo algum dinheiro fobejo, de 
novo f~ lhe carregará em receita no livro do recebimento do anno fc~ 
guinte; e nos dias em que fe to~ar a dita conta, naó deixará de con· 
~inuar com feu officio; falvo fe parecer ao Commiifario Geral, e Du· 
putad'os, que_ neífe tempo firva outrem em feu lugar. . 

3 2 · · Naõ receberá o Thefoureiro Geral dinheiro algum, nem o d1~· 
penderá fem precederem os m~ndados' (f) e affentos ' e ordens acl· 
ma ditas; e fazendo o càntrar.w, tudg·o que em outra fórma receber, 
pagará em dobro; e tudo o que difpender, em trefdobro para o ren· 
dimento da Cruzada, e ferá' logo removido do oflicio de Thefoureira, 

e met· 

mandou notificar ao Thefoureiro Geral; e Efcrivaõ da Bulia da Cruzada, para dar,rt1 
-comas das efmolas de lia perante elle, e entr.egarem os livros nos Contos do Reino.' ~ 
-Cafa; e fem embargo de elles lhe requererem_, e molharem naó ferem a iffo obnga 
dos, aprefemando-lhe o .Regime_nto da Cruzada, naó defiíl:e de fua notificaçaó, an· 
tes lhes commina penas, e exect1çóes, fem que o releve o·prerexto de que tem ·orde: 
d.e Sua Mageítade ; e por quanto tendo nós noífa jurifdicçaó aflim Apofi:olica funda a 
na mefma Bol1a, que he puolica, como Regia, no Regimento , que fe lhe aprefen• 
tOU ' como finalmente na pofTe em que a Bulla eítá. de nunca nem o mefmo Conrado' 
mó:, , nem o urro algum tal petrender , naó podia haver ordem de S. Mageíl:ade , q~Je 
vál1da feja, fem que p•rimeiro revogaffe expre!Tameme o-d ito Regimenro ·, fazendO 
expre!Ta mençaõ do theor deLle, na forma que difpoem a Ordenaçaó; o qua·l nos rnan· 
,dou fizeiTemos guaPdar, nem taó pouco podia ravogar as difpofiçóes Pomificias nefr.!;l 
cafo ; nem Sua Mageítade cafi:uma pa!Tar ordens contra Regimentos fem ferem ouV}' 
dos os Tri bunaes, que: delles ufaó, e devia mofhar-fe a tal ordem , ~que fe naó mo· 
tra; c no cafo que a houveffe., d ~via o diro Contador mór fazer prefeme a Sua _Ma· 
gellade o que conílava do Regimento da Cruzada, que fe lhe aprefemou, fem proce: 
der avanre; e como contra os que execuraó, e offendem ajurifdicçaó fe deve confor 
_me a direito proceder, pois o .Executor he o que offende. Por ramo com parecer d.os 
Depurados da c ruzada , mandamos fe patfe monirorio com claufula, para que o J,ro 
~õntador mór defiíla logo dentro em feis horas da força , e violencia , que faz á noff~ 
_llilrifd icçaó· , e aos ditos Thefoureiro, e Efcrivá_ó ·em os querer obrigar, a que de~ 
conras, e enrreguem os livros nos Conros do Reino, e Cafa, Tribunal meramente Z)ef· 
.cu lar , e naó fó incompetente , mas ainda_ ioc_apaz , privando á Cruzada , e feus 
ficiaes da poífe em que efl:aó; e naó os obrigue peJa. notificaçaó", que ·lhes mandou fj' 
zer; e naó o fazéndo aflim no dita termo, que lhe ariignamos pelas rres canonicas Gf. 
moefl:~çóes, duas horas por c::ada huma, termo precif.o e -peremptotio · e naÓ de 1 

• 
. . d ( d ~ r ) ' ' mu· tln o o que elle nao e1peramos o havemos por declarado e incurfo na excom · 

nhaó maior, dos que perrurbaõ a jurifdicçaõ Ecclefiaítica e'da .Bulla da Cea, e ella.
belecida contra os que ?braó coufa alpuma em prejuizo da 'cruza9a ,; para o que 0 hj~ 
vemos Jefde logo por Citado para a dita declaraçao, e -aggravaçao das cenfuras; e v rn 
to out_rofim Jer notificado Lopo de B~rros , Requerente dos Conros, para dentro ~u· 
tres d1as ;dlegar os embar~os, que uveffe a fer declarado por percurbador da n~ffi~/ 0 
rifdicçaó, em vir á no!Ta Cafa notificar aos Officiaes da Cruzada, e fer paff.1do o. 6~~teJ' mo, <JUe lhe affignámos , fem allegar coufa alguma , em defprezo dá dira ·not' 
çaó fe p:affe declararoria, que lerá fixada nas portas das Igrejas delta Gidade. Lisboa' 
'1 de Outubro de 1697. :::: . Lourenço Pires de Carvalho . . 
" -- • 0 ro, _(f) Efl:es mand ados devem pa!Tar pela Chancellaria, na fórma defle .Reg11ne 
§ 15 , e 24; e he Chanceller o Depurado mais amigo 1 na fórma do dico § 24· 



âa B.ulla da Cruzada é 

4! mettido outro ém feu lugar; e fob a mefma pena lhe mando, qúe na~ 
emprefi:e dinheiro alguqt pertencente á Bulla; nem faça efperas aos 
Thefou-reiros, e devedores; 

1
nem fe haja por p~go de alguma quantia, 

q?e elles devaó ,-fem real 1 e verdadeiramente lhe fer feita entrega em 
dmheiro de contado. : 

3 3' Haver.á mais hum Ef-crivaó 'da .receita, e ,~efpeza, que tamhem 
fcrv.irá de Efcrivaó da Contadoria, · ( g) o qual terá a feu c'argo todos 
(!)S hvros, que tocaó ao rendimento, e fazenda da Cruzad'a ~ feráhum 
deltes da receita , no qual e fere verá por títulos apartados o dinheiro, 
que receber o Thefoureiro Gera~ dos Thefoureiros móres do Reino, 
e Ultramarinos; e ·outro ferâ da ddpeza, aonde fe faráó os affentos 
de tudo o que fe diCpender com as confignaçóes dos lugare! de Afri
ca' com a fabrica de S. Pedro de Roma, com a impreffaó das Bulias~· 
ordenados de Minifl:ros, .e Qfficiaes da Cruzada, e todas as mais de f· 
pezas neceffarias ; e ambos eftes livros eftaráó fechados na arca , e fá
mente fe poderáó tirar della, q.uando fe houve~ de receber, o.u di f pen
der algum dinheiro, ou quando os Contadores os pedirem para fazer 
alguma conta, como fe dirá no§ 3 6. Haverá mais outros dois livros; 
que o Efcri~aõ da receita terá b~m ·guardados ; hum delles repartida» 
~m quatro tttulos; no primeiro e.ftaráõ bi affentos de quantas rdcnas 
de papel o· Thefoureito Geral entregar ao Paçlre , ou pe.lfoa , qü'e cor..,· 
ler com a impreffaó; affim me'fmo .das marcas da letra pa~a a impref~ 
faõ, d do que pezarem: no fegundo. fe fatá6 os affentos das Bulias;' 
que o Thefqureiro G~ral receber da maõ do c\_ito Padre, ou da pc:ffoa 
que correr com a impreffaó ·dellas: no terceiro fe affentaráó as que fe 
~ntregaó aos Thefoureiros móres do Re.ino, Ultramarinos, e d·a Cidà-

e de Lisboa; no ultitno as que lhe fobejaraó, e elle~i tornáó a entre
âar ~o Thefoureiro Geral; e em tod.as· efl:as partes fe fará declaraÇaó 

0 d1a da entrega, a quem fe (az, ou de quem fe tece bem, para que 
~nno faô \ .ou em que anno fQbejaó, com o numero, e fortes de toda51 
~lias. ' Ha de haver .out~o livro de recei~a, no qual · ~e catreJ!ará yor 
embrança todo o dmhexto de letras accettadas; que amda nao efbve ... 

rem cumpridas e todo o dinheiro prompto, e Bulias fobejas; qu~ por 
certidao authe~tica conftar, que eftá em poder dos Comffi:iffarios, e 
l'hefoureiros Ultramarinos : e fóra deftés livros ·; que todos feráó nu
~erados, e as foLhas affignadas no .pri_nci~io d<i! cada ,I;uda por. hum 

os Depurados, que nomear o CommJlf~no Geral, nao efcreverá em 
outra coufa o Efcrivaó da receita; pG>rque tudo o mais pertence ao Se .. 
ereta rio do Tribunal da· Cru-zada: f6m'ente poderá fazer os conheci,. 
Thntos ·em f6rma do dinhe~ro, e Bulia~ que receber, e difpend~·r · o 

efourei ro Geral. . . · · . 
d.34 O Portei ro doTrib~nal daC:_ruzada u.aó fa.ltará emtodds os 

Ias de ~efpacho, e terá cu1dado de, Jr h~m pou~o- antes da hora, em 
Tom. VI. Ee que 

llle C g) . . Os officids de Efcrivaé da receit~, e defpeza da-_ Contad~ria, faó prefel'lt~~· 
nce dtíhnfr<:>s, e fe fervem por _(leiToas d.iverfas, como fe advemo ao § z. 
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que fe ha .de ~ntrarr nelle ,.; p~ra • ter éoncer,ta,da. a me.z:a ., cadeiras., e 
pannos, e to48 1o.m-ais ·nece:ffar:io. de .. papel ' ·;dnta·, e -pennas·-( coma -:he 
ço:ftunne) d-e modo., que naõ haja occafiaó:d.:ea.lgum<r;detença. por-tal~ 
tq.· das. fobreditas c6ufas. ( b)J Em quanto. durar o defpacho em cad.~ 
hum dos dias, que para elle forem fignalados, affiftirá:. á. porta do-Tn
hunal da ba!lilda de fô.ra1 , ~ e nem eUe., .nem.ou.tra:peffoa ent.raãá deri:tro 
fed1 · o.Commiffario ·Geral• fa~er finaL com. aca:m.painha ,. e.dar para ~ffo 
licenÇa•; como eftá.dito no §::-8. O movel da.cafa llte:fe:tá e·ntregue, c 
ca--rregado Cobre e1le. pelo-Efcrivaó da:receita , .. par:a1de tudo d~r ·con.ta' 
q uartd(): 1 h 'e for ·m:an.da-ülo .• · . 

3{ Convêm·quenaja1hum Solllicitadar di.Iigen~e , . e que ten.ha ca~ 
nhee-im:ento de-negocias,. a cujo carg:0 efteja:ó; os.da.-Crt.l-Zada· ; para-O 
qu-e: té'rá. hum livro, emtque affente, em· tit'ulos-,feparados, a.~, as 
~~ni{ac& ot!d-i·nar-~as, q!Je eftive~cm c·O<rr.entes:, e n'e:Uas for par.te o PrGJ'" 
rriot>er da· Cnt-zada ,, como a-s.d:e· execuç.a.õ, e.ao menos. h uma vez_cada 
fcmaria fcrá chamado á Meza,. pa.ra dar: ~otlta . de todas ellas '· e a.hi to· 
mará! em·l·emb,r.anç-ã i O; EJU€·.Ihe for mandado' ;- e tlO dia do defp-~cho da 
fe·lil'ra:na feg'UÍ4lte· tomar-á .. a,d·ar·éonta· de tude o.,que tem fe:ito, e·rece'" 
berá nova e-rdem ,, do qt1e deV'e fa.ze~ ao diante. Ter.á cuida-do de faber 
de tonas-as, demanda~; e c-autas. qne. pendem. no Juizo, e Tribt,mal da 
Cruzad-a,. e ais qlll'e·efiaó paradas, que. ra~zaó ha: paraJfe naõ continua· 
Jem, e que drvid:.rs· fe devem ao ~ecebimento · antigas., óri d0 t~mp0 

correm:f'e ;-e de tudo· informará ~o Promotor,. para. ver fe ha coufa a qu~ 
cileva al':0dir, e fazer algum requeri.vrrerr'"o ;. e pa.ra efte effeito lhe dara 
oSe,<tretario copia dos autos, que n-a Secreta-ria houve·r, e os Conta· 
dores' das contas· r e dividas, que tiverem tirado 'em limpo. E poder:Í 
e C<>mm.afa~o Geral ~aBd~r pelo Sollicitador fazer a quaefquer P.ef· 
fmrs as cr.taçoes, e nottfica·çoe·~, que forem neceffarias para os negocto~ 
da Cruzada da. Cidade de Lisboa , e ·cinco· legoas ao redor, na6 fell'" 
dcras ptdfaas a quem fe ha de fazer a eitaçaõ de tal quahda.de, que co11

4 

f(}rme a minh~s Ordenações deV11Õ fer citadas por Efcrivaõ; porqu~ 
nefté câfb' ·a·s p·oderá mandar citar pelo Efcrivaó da receita, ou qual' 
quer outro da Cidade. Será tnais ohrigado o Sollicitador a affiftir 0~ 
embarcaçaó das BtJllas, que fe coftumaó mandar aos lugares Ultra(lla'" 

· rinos, ~fazer niffo toda a dilig<mcia neGeffãria, fem poder por efte 
refj'eito pedir premio a1gum, além d9 que lhe eftá ordenado · por ra• 
zao de fem officio. 

3 6- Haverá hu_m Conrador, (i) e hum Provedor parn fazer, e re ... 
v~r as contas de todos os Thefoureiros; e devedores da Cruzada, os 
quaes guardarâó em tudo ~ ordem, 'lu·e lhe tenho dado nas contaS 1 

que coftumaó tomar aos,Almoxarifes, e Thefoureiros de mililha Fa .. 
zenda ,, e .para affiftir nefta occupaçaó no Tr\banal da: Cruzada, ro(lla: 
ráó os di~s de cada femana, ·que pàreGcr ao Commiffario Geral, fe 

. gundo 

(h) Efbs aHaias etl:aõ pteftnt~m~me, por coma do Aclminiftrador. 
(i) VeJa-fe o § z. · · ' 
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gun~~ o pezo, que houver dos negocios ;· de maneira, qúe por falta 
pe dilJgencia naó fe retarde a expediçaó delles , a.ffim dos que tocaõ 
a~ rendimento da Bulia, como ao bom aviamento das partes, e nefres 
d1a_s lhe entregará o Efcrivaó da receita os livros neceffarios, com os 
ma1s papeis, mandados, e conhecimentos em fórma, que forem per
tencentes á·s c0nta:s, que haó de tomar, e delles naó levaráó em ~on
ta ~e receita, ou de(peza o~ que adra·rem paffados fem a folemnidade, 
e forma que efiá dada por efte Regimentoó 

37 No fim de cada anno faráó os Contadores recenceaniento de 
t?das as Bullas, que fe difpenderaó ndl:e Reino, e lugares Ultrama
nnos, e de todo ~dinheiro "i que entrou na arca, a.ffim do procedido 
dellas, como de quaefquer otatros eífeitos, e bem affim do que f e :ficar 
devendo, e de todas as defpezas ordinarias, e exrraordinarias , que 
neffe anno fe fizerem, para ql.le de tudo fe me poffa en~iar noticia no 
tempo que fe declara no§ 94; e no difcurfo do anno irá·Ó tomando con"l 
tas aos Thefoureiros, que a-s vierem dar de fe1:1 recebimentO; e feitas 
ellas com a clareza, e diftincçaó p.offive1; com vifl:a do Promotor da 
Cruzada, feráó vift~s, e approvadas em Meza pelo Commiífatio Geral, 
e Deput~dos, que mandar4ó paífar ás partes fuas quitações .em fórma~ 
· 38 Haverá mais hum Promoto.r.fifcal, ( k) que ferá hum dosJul
gadores da Cidade de Lisboa, e terá cuidado, e obrígaçaõ de ·reque
rer a jufiiça da Cruzada em todas as caufas, que por qualquer via lhe 
tocarem, e de fe informar das dividas, que houver, e do eftado das 
execuçóes, para nellas fazer as diligencias, que o negocio -pedir; e 
co~ dl:e officio terá o ordenado' que vai declarado .. no § feguinte; e 
~ao lhe contaráó outras cuftas nos feitos pela parte, que tocar á_ Cruza~ 
a' mas fómente haverá aquellas, em que as part-e~ forem conde.m-

nadas. · 

·j9 · O Commiifario Geral terá de ordenado em cada hum anno tre.· 
~Zen tos mil reis,. (I) e .cada hum dos· Deputàdos cem m,il reis: e naó 

Tom. VI. Ee ii terá6 
) 

(O Vejà-fe o § z; . 
C l) Nos ordenados do Commiffario, e Deputadoq naó rem havido a.cctefcénfa:: 

lllento; houve-o porém quanto ao Promotor, que leva quarenta mi I reis; e fendo jun:.. 
~~tnente Depurado , leva lórneme o ordenado penencen:re ·a efie luga,r , como {e prat~
b tt c.oru Jofeph Vaz de Carvalho, e com Manoel Gomes de Carvalho. Com os mats 
ft ífictaes houve a al!reraçaõ feguime: O Secretario, e Thefoureiro Geral levaõ pre
r:nt:mente cada hum de ordenado cem mil reis. O Prov:edor, Contador, E!crivaõ da 

0 .ce,ta, e o .da Cl'mtadoria tem cada hum de ordenado quarenta mil reis; o Execuror 
~:~nta mil niis, o feu Efcrivaõ trima, o · A~miniLlrador da cafa da Impre!Taó oiren~a 
det yeis, o Official da Secretaria cincoenra mil reis, ao Sollicirador fe lhe dá P?r VIa 
fei:lu?a de cu fio, além dos quarenta mil reis, que. tem por elle Regime mo, mma e 

llltl reis por hum a!Tenro· da Junta. , 
Jvr· _Por Refoluçaó !!!e Sua MageO:ade de ~ de Março de 1696 , fe mandara_o dar aos 
N 1111 fl:ros delle Tribunal as propinas extraordinarias; e por outra Refoluçao de 14 de 
r ovembro ·de l7H, [e mandaraõ dar quatro propinas or_dinarias·; a faber, N~ta.l 1 Paf~ 
l:J~~' Efpiriro Sanro e Publicaçaó da Bulia, aJlim aos MinHhos; como aos Offictaes; e 
te;ltnamenu~ por Re'fo1uçaó_de 19 de Novembr? de I7F e~ Confu_Jr~ de 16 ~e.Feve-

ro de 17~5, fe mandarao dar rodas as propmas ord1nanas, nao fo aos Mu.:llfl:ros ~· 
· mas. 
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te dó propinas, falvo fe forem algumas moderadas, e que naõ ~e af· 
.fentem fobr.e o rendimento da Cruzada, mas fobre os Thefoure1ros' 
para cada hu.m delles pagar em razaõ de ordinaria, o que parecer ao 
dim Cornrniffario, e Deputados. . 
· 40 O Secretario terá de ordenado oitenta mil reis, o Thefoure~· 

ro outros oitenta , o Efcrivaó da receita, que tambem ha de fervlr 
da Contadoria , feffenta . mil reis , o Porteiro quarenta mil reis ' 0 

Sollicitador quarenta mil reis, o Promotor vinte mil reis: ao Cont;· 
dor, e Provedor fará o Cornmiffarío Geral no cabo do anno a merce' 
que lhe parecer; e t-odos eftes ·ordenados f e pagará6 aos quarteis, de 
que fe fará folha cada tres mezes, efcrita pelo Se~retario, e a.ffignada 
pelo Cornmiffario Geral ; e ferá.levado em conta ao Thefoureiro GeÍ 
ral tudo o que nella fe difpender, e êonftar, que tem pago por fina 
dos Miniftros da Cruzada acima ditos. -Haverá mais o Tefonreiro Ge" 
ral quarenta mil reis pelo trabalho de ter em feu poder as Bulias í!ll• 
preffas, que de novo lhe crefceo, e para alugar a cafa, em que as ha 
de recolher, e pelo trabalho de as ~ifpen.der ; os quaes feráó pagos 
pela defp·eza do~ quatro 'reis, que fe haó de tirar de cada Bulia para 05 

gaftos da i mprelfaó, corno fé dirá no§ 9 3· 
41 Hei por bem, que no Tribunal da Cruzada na6 haja efporttl: 

las, nerri affignaturas das caufas, e feitos, que nelle fe defpachare!ll' 
fómente o Commiffario Geral levará dois vintens de affignar cada hU• 
ma das Provi.sóes, Cartas ,, Mandados, e outros defpachos femelhan; 
tes, que, forem paffados pelo Secretario á inftancia das partes,' e oao 
por b~m da júftiça .da Cruzada; e das quiraçó~s , que no fim do an!1° 
,tirarem os Thefotneiros fobre contas tomadàs pelos Contadores, leva• 
rá tre~ toftóes; e pelas demais de certas quantias particulares, ou etl"' 
trega d~ Bulias fobejas, que fe palfarem a elfes mefmos Thefoureiros' 
ou a outras pelfoas, levará outro tanto, como fica dito. Das Provis6es, 
e Mandados, e das. Sentenças finaes, que affignar, haverá á cufta daS 
partes hum toftaó. Das Cartas de officios de Officiaes da Cruzada, de 
Commi1farios Subdelegados, duzentos reis, de fel}s Efcrivães, .ce·nt 
reis, de The.fo~reiros levará de a.flignatura quat_rocentos reis; e de .A.l .. 
:vará de ferventia, de ~ada h. um deftes officios· dois vintens; e de todaS 
-as mais coufas, de qu·e fe naó faz aqui expreffa declaraça6 ·, levará a"" 
quillo, que em Meza -affentar com os De·putados naó excedendo as 
quantias, que vaó declarad~s, e accommodand~-fe a ellas quanto 
for poffivel. ' · · 
· 42 Demais da occupaçaó ,"que o .Commitfario Geral e Deputa .. 
dos da Cruzada haô de ter comas caufas, .e defpacho ordidario da Me"' 

· · za, 

mas aos Officiaes, na fórma que fe le~aõ no Confelho da Fazenda· h a porém a d~f
ferenç~, que fe naó daó para folhin~as mais que ~ez mil reis, e a ~rapina de paped; 
que ~ao du_as refmas cada quartel, ~e d:;,. em papel or?inario; e ha demais a prop 1 ~'\,1 it 
P~b>l1caçao_ da Bulla. Ne~as proptnas entra o Prarrcante da Contadoria com doJS rei· 
re_1s, e nao fahem do rend1memo da Bulla, mas das ordinarias pofl:as aos The[otl 
ros móres, a razaó de dezafeís por c;emo da imponancia dos [eus ordenados. 
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~a ., ha o~tras m~itas cou~às· a que de-ve·m acoüir co~ J:1artícular cl!lida<d 

0
' fegu1ndo a mftrucçao ;que lhe damos nefte Regimento, para me

lho.r acertar nellas 1 e naó haver faltas na admini·~raçaó da Bl!lll~. P.ri
Ineiramen.te hum anno antes de fe acabar cada hllm dos Scxen:nios da 
conceffaõ da Bulia, o Commiifario GeraÍ me fará· a faber o tempo; em 

· que. convêm alcançar n.ova prorog·a.çaó , e graça ·do Summo Pontífice, 
en·vtando-me a copia da fupplica, ·na qual irá declarado, em que tem
pu começou a primeira eonc'effa<J' da Cruzada, as prorogações que te· 
ve; e quando acaba a ultima; advertindo, que além da ft~pplica para 
Sua· Santidade, cuja copia me ha de vir·, f e me enviará tambem copia. 
da Carta'- que lhe. ha de ir·efcrita em meu nome, e da que hei de efcre
ver ~·o Agentedeft·e Reino, com -as advertencias , .. e avifos das coufas 
particulares, que p.ar;ecem nec-effarios; como feria pedir a Sua Santi
d~de- Bt·eve efpecial, para que todas as caufas; e neg.ocios toca·ntes á 
Cruzada_, de que o Co.mmiffari.o ~Geral C(')lil'hece por virtude de fua 
commiffaó. Apoftolica, fe proponhaó ,em Meza, e ·no:TFibunal da Cru. 
Zada os deípache finnl,mente com os 'Bepurados.,/em haver appellagaõ, 
nem recurfo· para outro algum Superio'r, que he o meÚtlo que ·Eu tenho 
ordenado nas caufas, em. que o dito Commilfari? Geral , e feus ·DepU·· 
ta~o~ procederem com minha jurifdícç·a6: E aílim mais fé pedirá a Sua 
Santtdade, que o Se:xennio com€ce do <trernpo da Publicaçaó, € naó da 
data, para fe'r util o tempo da conceffaÕ', e ceffarem os inconvenien ... 
tes, que do contrario fe feguem, p-rincipalmente nos lugares Ultra·• 
tn?rinos, aonde a conceffaó da Bulia chega mais tarde: e que os Com .. 
m~ffario Geral defre Reino ufe de todos os poderc·s, que ufaó os Com
Rltff:uios do Reino de CafteUa :. ·e finalmente fe· faráó as mais ·adver
tenci.as, de quejáfe fez ~ençaó nas.copia.s, que me vi~eraó para os Se.: 
::x~n,ntos pairados, e as maís que de novo fe offerecerem ; e com ellas 
~ua credito para a defpeza, qu€ o Agente hà de fazer ria expedi~aó 
· ei~as Buli as. · . 

,.43·. ·Havida a Brilla da Cruzada, e a de Compoliçaó com proroga• 
Çao de nov-o Sexennio, tratará o Commiffario Geral d~ fazer a Publica
Çaó ( 11Z) della no tempo cofl:umado' com as maiores demonftraçó.es ,: 
~e re~peito, e authoridade, que for poffivel; pG>rque con·vêm que a[ .. 

1111 feJa, e que fe rl!ceba com grande' applaufo, e moftras de alegria 
hurn<il tamanha mercê como Deos faz .a efi:es Reino.s em lhe conceder a 

·' Bul-
a~ m? Por Decreto de Sua Magell:aêle de to de Novembro de •I7I7 fe orden~u, que, 
R roetfTaõ da Publicaçaó da Bulla, no principio do Sexenn!o, fahiíTe da IgreJa de S.· 
te oque para a de S. Francifc_o, e que nell:a ulritria fe fizeffe a Publicaçaõ ; . e co~o ~e[; 
0 t.elllpo fe dividia eO:a Cidade em duas, fe ficou fazendo ou rra Publlcagao na Se 

flental ~na mefma fórma que fe faz fóra da Corre, e aponta o Regimento no§ 44, 
~~~ando.fe pàra _e!l:e e_lfeito em Lisb?a Ori.~ntal ·hum ,Cornmiffario Su~qe~egado, 9-~,c: 

0 Thefouretro mor da mefma Se Franctfco Andre, com feu Efcrtva.o. Reumaas 
brn huma fó as ditas ·Cidades, mandou Sua MageO:ade por Decre:o de I~ · de Serem-. 
bFo ~e 1741 , houvefTe fómenre huma Publicaçaõ, · que f~ expeddTe na forma do fo
h:edr.ro Decrero J~ rode Novembro de 1717. A Publica.ç·;.w fe ~az prefenr.emenre, fa· 
blndo o Commi!Tario G~ral, Minifiros ~ c Officiaas de -fua cafa em ,o,hes da Cafa 
~e~. . 
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Bulia da Santa Cruzada, abrindo por maó dos Summos Pontifices .0 

thefouro da Igreja, e difpenfando tantas indulgencias, e graças efpt· 
rituaes; que tambem difto fe póde efperar, que os póvos acen ará6 a 
Bulla com maior devoçaó., e com maior fervor f e ani maráó a tornalla' 
e acodir com (uas efmolas, de -que ha tanta neceilidade, para fo~correr 
aos lugares de Africa; e para efte effeíto oito dias antes do Domíogo, 
em que fe ha de fazer a primeira Publicaçaó da Bulia, o mandará a~tn 
declarar o Commiffario Geral na Sé, e mais Igrejas da Cidade de Ltf· 
boa, que lhe pa.recer, prohibindo com pena de excomrnunhaó, que 
no Domingo fegu.inte haja Procilfaõ alguma na Cidade, nem ou~r~ 
Prégaçaó em alguma das Jgr~jas; e no Domingo da Publica-çaó fah1r~ 
o Commiffario Geral de fua cafa a cavallo, com hum Deputado á roaa 
direita, e dois á. efquerda; e nefte acompanhamento fe acharáó os 

·Alvar.de zz Corregedores da Cidade , e todas as mais Juftiças de li a , e com e!le 
de Junh. d<! iráó até a Igreja de S. Domingos, e dahi fe ordenará a Prociffaó co!ll 

d
167

2

1• Lara todas as Reli 00"ÍÓes, e Clerelia, e levará o Commiffario Geral a Bulia 
e a~ tres • Sé 

gracias..' foi. qebaixo d0 PaliO, e atraz delle ir~ó os Deputados; e entrando na . ' 
211R. 51 .~bre junto á porta principal, o virá efperar o Cabido, e com as ceremoni<tS 
as e J0 • e . /l. 
Capelláes coftumadas o acompanhará a-té o AI ta r mó r; e ahi da parte da Ep11Lo• 
;a<!~~pella Ia, no lugar coftumado, fe affentará em cadeira de efp~ldas de veludo, 
Carta de r 4 com almofada aos pés do mefmo !obre h uma alcatifa, e logo fe come· 
deJaoeir.de car:í a Miffa com toda a folernnidade e haverá Prégacaõ que fempre 
16 3 8, e R e- 3" ' • 3" ' d 1 

f c.> luç. de zz ferá dada a algum dCls Prégadores de maiOr nome, que encommen ara 
ddeNovemb. a Bulla, e no fim della publicará l:lS indulgencias, e mandarlhe-ha 0 

e 
1 6 l7 · C · .rr • G 1 d fi 1 · d "" • ,. EmConful- ommwarto era e e mo a cmcoenta cruza os, e nao maiS; e ac .. 

t~ da Junta, bada a Prégaçaó, fe recolherá o Commiffario Geral com o mefrno a" 
~~:ru1:sfo l companhamento de cavallo: e efta mefma ordem fe guardará nas Ptl• 

4 4· v. & so. blicaçóes, que em cada hum anno fe haó de fazer no difcurfo do Se· 
Carta de S. . í I . r r f á p . .rr .. d s D . é sI e 
lYla!!' . de 23 xennw, e 10mente Je.e1c~ ar a ro~Iuao e . ommgos at a e, 
de 1\l aio de baftará, que o Commdfano Geral f::ua de fua cafa, e fe recolha nella' 
1 6 1 z, h d d 11. , d'• . acornpan a o no mo o, que ena 1to. . . 

44 Nas Cidades do Reino, e Ultramarinas 7 nas Vil las, e Luga• 
res principaes das Comarcas, aonde houver Comrniffarios Subdelegad 
dos, fe fará a Publicaçaõ da Bulia com a folemnidade poilivel, e _que 
até agora fe coftumou em cada hum dos ditos Lugares, e os Cornmdf~
rios efcolheráó Igreja aonde vaó com a Prociffaó até a Sé, ou Igreja 
maior, e nella teráó aífento na Capella mór da parte da Epifrola ~ e 
em cadeira de efpaldas. Haverá Prégaçaó, na qual te publicaráó as 10 .. 

du lgencias da Bulia, e fe exhortará o povo, a que todos a tornern; .e 
nas mais Igrejas do Arcebifpado, Bifpado, ou Comarca fe fará Pubh
caçaó nos dias feguintes fem intermiffaó alguma , até com effeí-to eot 
todas fe publicar a Bulia; e em cada huma das Igrejas, em que poder 

, fer com.mod amente , haverá Prégaçaó de algum Prégador de letras' ~ 
-virt~de, sue _ferá eícolhido pelo Thefou~eiro mór, com a~provaç~~ 
do Comm1ffano Subdelegado, e a quem o mefmo Thefoure1ro ( pe 

· tra-
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traba.lho, das Prég.açóes) ha de. dar, a efmola, em qu-~ Ce concertarem 
1 

Btil.da· êrt'f• 

como fe:dirá no·§ 66. E.na·s.ou-tras Lg.re}as do Bif.p.ado 1 ou Comarca, ~ad~v.Pne
aoode ... d h p , d r c ' l? bl' ,.. p . ertJm aut .. · ' · na'() pü -.e F c egai" o· . ·nega or, 1e 1ará a u : IGaçao· pelos no .. Nog.deBuf. 

~~~ ,. Alf>~ad,es, C~.~a.s, ~ quaefqlllet ou.tres Paroc?s, que f~ra.ó ob.ri~a- ~;~P;.3:~: 
.·8 affim, .a cumpn~r I>Jillt?eLrallillem. li~ f fem~ emha·JSg;e de _qua.l,qu.e..r· pnv·Üe,• Silv. traél:. ~· 

gt() ,_ ()!U izem~.aó' que perttenclruõ ·t!e:F' aimda que feja.Ó FI'ei.,res de algu .. art,I4. n.a 

ma. darS Ordem.s Mili~ta·res. : e Ji>a.ra iifo.orden.ará o Co.mmiffario Gera>l , P~~;/!!·las 
que a éada hum delles fe rpaadte hurna PFé:gaçaó rmpretfa :ilO modo de tres gracias,. 

€Jdt~ontaçaõ, gJl!l·e ell-~s poffa,0, le.r· l'la. Eilaçaó aos f~e.gu,ez;es n~ dü.a, em~~~ r:~~· 
qu.e fe. 1\)'u .. bJi c ar a BuHa~ , CJJFlilQ fê. d.hrá. n-o § 6.6. · Bul.da cru .. -

A(" N C'd d d T • b . C'd .J . d R • zadaverf.lllt l ,.J . a 1 a e e LlS 0a '.e n~s; malS · . ~ ·aue;s o e:t:no'; e o_utr~s locis veroó 

ctlga·:es ,. ~on:~e hou\ver. Com·ml!~a-Ftos Sull>delegados, .fe. fara a. Pu~h-
a;ça'O, da BuJ·la. n~>; ,te.rceu:oJ)(f)mwgu do Advent0 :e mtas outras. Igreps, 

e P.aroquias meno·re.s fe· irá coOJtinu-ando com a PuhLicaçaó n.os dias fe
gtuultes., c.mm:o fi€ a dj to o o. §. preeedente; e. todas dlas ~caráó provi-
das de ·Bullas, como f e dirá no§ 6 6. · 
4 -t6. E p.o>r.GI~~re-~uma da+s-pa1Ftes, pr.irttdpaes. da adi!Uini.ibraça.õ da :Sul; 
pem~e ~os Mm1il!ros ,. q:M;.e:nelha ma. de haver, e de outro.s que · a hao 

de repa vtJr pel0,s p-ó'ves, e: cobrali o dinheiro d_e feu. vendime.nto ~ o 
Commiff.a:rio Ger~l te1:á pautieu1a.r e:ui.dadQ> dte p-te·vér neib m·ateria de 
111-aneira, qme por·fad!aa· de· Mi-lilti•íbos·naó- pi01f:a haver aJ.gU.Iilla que-bra na 
adminiihaça.@· da Bulia, n<f! rendimento, aa.cobra.nç·a de.lle, e no. ma
do cum que fe deve: clifpencler; e p:ara efte efFerto· o,rd~natiá, que em 
t~dos os .Arceb·iÇpados ., e .Bifpad0s do Reino haja Com,miffar-ios· Sub- Buf.daCr!i .. 
~e-legado.s , ( n) aos: g_tla,es_ p~fEná fl!l-atS cartas_, COm\lii'lettertd.o-lhes a zad, v.Alia:t 
J.Urifcl:' "A. .a 1' l B 11 lh h d"d d l "'&c. Ivlend. fó 1cçao p~·~~·D rca., qu·e p.e a. u a : e . e co:n-c~ 'J. a , .... a '}Ua na o de Bu.J.difp.: 

!Il1en.te poderao ufél!r, m~s tambem de mn1h~ Jllrtfdtcça.o Re.al; ma- F.·n2 3fi cu .. 
q~eHa.s ccwfas I!JIIIl:~ efpeciarlmente lhe· fGrem. com:mc:ttida·s pdo Com• 1~~· ~~~: · 

l1ildfar1o G:e.ral: ·e fera-6 e:lles tr<lleSi pdf.oa>s ~ de. quem f e p.0ifa. efperar , d!'rp.z i.re~.'}} 
~ue d d "' .. . d . 11 . , zo.n.19-~• 
.1-' .em tu 0: proce ·ao. cQvrunt.eue~a., e~que. guar · e.mJ.umça as· palites; 
e naõ o fazend.o affim·, o,C0<Iitl'rnitf:a:rio-Ge.ral os, poderá remCiwer, e no- ' 
rn~ar, outnos: em feu lmg.ar ;· e. p.arecend,o ao COJrn.miffarío Ge-ral , que 
al.~m lilus Commrffarl.os, que ficat dita, qu.e,. ha d'e hav,er em .t(()das as
Cli~la,des· do. R.eina, con-vêm qnte hatj.ll outros nas Vil Ias, e. n·as Gomar· 
~as. do·s· Bifpadns., os. poderá.@rd.en:ar t C@ID ~anto· que n~ó (ej-a demafia .. 
da. o n.um.e·ro ,. nemldiq~ .em ~·llllito gnav~ados, os Th~fou.r:eit.os qun: os or• 

enaJdo.s, que lhes: haa de dar. . ; ~ · .. 
47 Haverá outrofim Comrniffarios Subdelegados nos 1-ttJg,ares ur. 

tratnatilnos, como faó os. de Afr.icá, Hlfta:s,. Rralhl., India , e. quae.fquer 
O~tros· das Conquíftas deftte Rei mo' aos <l}Uae.s fe paffaráó. cartá-s de com· .. ' 
~Ifi'a5, q•ue lh.e feraó~ invi~a.dàts,, com fua in.fhucçaó particoEar _das· ~ou ... _ 
~s que devem fazer, na fóFma qu.e fe· coftuma mandar a-os Co.mrn-dfa

r108 do Reino; e po.rque,_algumas -vezes pód:e acontecer, que fe na·ó 
te 4 

• 

( n )- Por RefoiuÇ:aõ de Sua: Magefrade fe or<fenou, que os Co·mmiífarios Subdel'-'_e 
~ados Aas Sés foffe hu-ma petfoa do Co ~po da-_Cabidg , o· que preíemerneme fe obferv·~.-



I 

224 Regin1ento 
tenha inteira noticia elas pefroas ., que no Eftado da India, e em outro; 
lugares remotos fe deviaó eleger para 'O Cflrgo de Commiffarios, e-na.o 
convêm que em quanto delles fe pede informaçaó, fe retarde, oQ dt .. 

. roi nua a ad minjftraç:l ó da Bulla; o Commiífario Geral mandará carras 
de comm iffaó, na <fórma coftu~ada, pa·ra os Cornmiifarios, que lhe pa· 
recerem. neceffarios, e nellas irá.em branco o lugar d~ nome, para gu~ 
o Arceb1fpo de Goa ~ e outros B1fpos a que forem IOVladas, o ppffa e. 
çrever nellas, e entregar ás peffoas, que tiver por mais fu.fficienre.s · 
e para que o dito Arcebifpo, e mais Prelados Ultramarinos dem á ex:e· 
cuçaõ as ordens do·Comm iífario Geral, affim nefte cafo, como em ~0" 
dos os mais que fe offerecerem, em qué feja neceffario feu favor, e aJU· 
da para boa expediçaó da Bulia, fe efc~everáó pelo Governo c.art9s e!ll 
me\-} nome , que rne viráô a affignar, na5 quaes particularmente lho en" 
commeode: e ·jffo mefmo fe efcreverá ao Vice-Rei do Eftado da In .. 
dia, e mais Gov:ernado.res, ~Capitães móres Ultran1a~inos, com.o fi ... 
ca dito no§ 14. 

48 Em cada hum dos lu-gares aonde' houve·r Commiffario SulYde· 
legado, ha-verá tambem hum Eícrivaô nomeado pelo Commiffario Ge ... 
ral, ao qual paffará fua carta, corno até agor~ fe fez. Efte Efcrivaá f7" 
rá leigo, e efcolhido de algum dos Auditorias Secular, ou Ecclefiaih; 
co, ,e naô haftará fer Notaria Apoftolico fómente :· efte tal Efcrivao 
acodírá com muita diligencia, e cuidado a tudo o que lhe mandar 0 

Commiffario Subdelegado, e guardará em feu officio o Regimento J. 
C}Ue por-minhas Ordenações eftá dado aos Efcrivães do Judicial, e nao . 
levará falia rio algum de quaefquer papeis-, e defpachos, que efcrevet 
por bem da Cruzada, e feu rendimento, que por effe refpeito ha de 
levar feu ordenado, como fe dirá no§ 59 ; e fómente nas coufas que 
efcrever entre partes, poderá levar outr_o tanto, córno levaó por fe.ll 
Regimento os ditos Efcrivães do Judicial ,: terá em feu poder .hul!l h: 
vro numerado, com feu encerramento, pelo Commiffario, no-qu·al e! . 
creverá fómente ·as coufas que Ce .contém nos§§ fegtiintes. . 

49 Ante~ de começar a fervir o Cornmiífario, tomadjuramento 
dos Santos E.vangelhos, em que-porá fuas mãos, que bem, e vcrda• 
deira-meate fervirá feu cargo: a e.fte juramento eftará o Efcrivaó pre .. 
fente, e logo elle fará tàmbem o mefmo juram e ruo nas mãos do Col!l~ 
mitfario .; e de hum, e outro fará o Efcrivaó affento no livro, que ~era 
affignadq por ambos, e abaixo delle regiftará as cartas do Commdfa .. 
rio , e a fu·a. . . . 

50 Ao Commiffario Subdelegado pertence a Pu.blica.çaó da Bulla.' 
corno eftá dito no§ 44; e outrofim o poder difpenfar nas irregul~r~· 
dades, 'com mutações de votos, e compofições, e. outras graças eÍplrt· 
tu_aes ,Jconcedidas pela Bulla, que .i ráó' de.ciara.das nas cartas de fua com; 
m1ífao; e ourrofim lhe pertence a cobrança de todas ns dividas, qu 
f e devere'm á Cruzada , ora fejaÕ' contrahidas por ra·zaó das Bulias, gue 

' repartiráó ·os ·Thefoureiros móres dos Biíipados, ora lhe fejaó devidaS 
· _ _ _ . por 
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por qualquer outra via, que tódas poderão cobrar, ou pelo meio de 
cenfuras, ( fe efte lhe parecer mais conveniente) ou cornmettendo ·a 
execuçaõ aos Juizes Seculares, como fica dito no§ 12. Todo o di n4ei
ro, que houver -procedido das ditas compoliçóes , difpenfaçó~s , e · 
qualquer . outro, mandará o Commiffario Subdelegado, que fe vá e't:t .. · 
tregando ao feu Efcrivaô, para que o tenha l!mLdepolito, e de fua maó 
fe entregue ao Thefoureiro m6r •. Porém o Commiífa~.io · terá hum qu~
derno em feu poder, no qual irá aLfentando todas as partidas, por miu-
das que fejaó, declarattdo que as· recebe o Efcrivaó, e ao pé de c_ada 
h uma dellas affignaráó ambos; e affim efte dinheiro, que dl:i ver depo
fit~do em maó Jo Efcrivaó, como qualquer outro, que fe houver reco
J~,~o das caixas das Igrejas , de que fe trata no§ 53 ; e ·das condem · 
nações do§ 5' 4, e 55', ferá e·nt.regue ao Thefoureiro móç, de que o 

· mefmo Efcrivaô lhe fará· caro-a, e receita em feu livro, por-termo affi:O 
gnado por elle, no qual fe ~brigará trazello {lua cufta ao recebimen
to geral da Cmzada , no tempo que vier dar fuas contas; e pelo tra'<! 
!?alho, que o Commiífario ha de ter na cob.ra'nça de todo efte dinheiro' 
além do ordenado, que ha de receber do Thefoureiro mór do Bifpa-
do, levará a tres por cento de tudo o que cobrar. · 

5 r O Commiffario Gera-l terá has difpehfaç.óes, e lic'eaças que der Bulia deCó 
(conforme aos poderes da Bulia)- a moderaçaó ·, de· que até ,agora ufa- pofi~àó. 
raó feus anteceffore.s na taxa das efmolas' refpeitando a qualidade' e 
poffibil i da de das peífoas, e as razões que h a para f e conceder 'a tal dlf..; 
penfaçaó, oulice'nça; e as compo~ções que fi~e-r fobre bens, e fazen: 
da. mal adquirida , de que as partes tiverem ·encargo de confc~encia, 
fem faber as pe~iaS a que com direito fe devaó reftituir, ou frutos mal Bul.daCru~ 
levados por falta de rezar as H .Has Canonicas, ou fe t~v~rem recebi- zada. 

dos, eftando ligados com cenfura,s Ecclefiafticas, [e faráó e·m virtude 
da Bulia da Compofiçaô, que para effe effeito partic1:1larmente eftá 

. CQncedida, guardando em tudo a ordem, que até agora: fe teve em to- 1 

lil1ar primeiro a Bu~la da Cruzada; fem a qual naó aprove ita a de Com~ Buli'. deCt'}

P.ouçaó; e a peífoa que affim fe compozer, dará hum toftaó por cada pofiç . N?g. 

Cinco m.il. reis até a qua·ntia de cem mil reis; e a dois toftóes, corno ~~~·::~ . fec~ 
palf,n de cento até duzentos mil reis; e a peffoa que affim fe ·'compozer, feq. Sil~a 
to , h · ·1 · · d1fp uit1m mara tantas Bulias, quantas vezes ouver cmco m1 re1s na quantJa art.~ . n. 5 ~ 
fobre que fe compocm a.ré os e. i tos duzentos mil reis ; e dahi para ci- cum feq. 1 

llla em qualquer fomma que feja, a arbítrio do Comrniffario Geral, 
com parecer dos Deputados fe fará a compofiçaô, de que have~á huma 
fó Carta affignada , por elle; e todo o dinheiro, que por efta via accref-lt: ao rendimento da Cruzada, fe carregará logo em re·ceita fobre _o 

hefoureiro GeraL 
)2 Efta mdma ordem .guardaráõ os .Commiffarios Subdelegados 

em f\:!us deftriél:os 'nas com mutações' e di fpénfaçóes que .fizerem; e 
q~anto ás compofições de encargos, que paífarem dos d~tos duzentos 

· llld reis, elle~ as naó poderáó fazer; mas por carta fua aVlfaráó do calo 
· · Tom. VI. Ff ao 
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~rullench. ao Commiff.ario Geral ,.declarando-lhe a q u~lidad~ .da peffoa, e as mais 
eBul.!ib.~- ~ircumft_apci~s., que lhe parecerem oeceffarias, p-ara arbitrat a efmola, 
ub.~.n j.Jn ( d D d ) · 11. r d · e n. Bard.p 3 , ÇQm parecer os eputa os em que JUuament.e H! eve compor, 
nd. 5 · dJC- ~lle lhe mandará carta fua de compofiçaó, e tax:a.da a efmola, que por 
~.r~ .. \'11 cfi~~: ella ha de receber; e na cobr~nça, e re,ceita deilas .efmolas .f e g·uarda• 
>fog. rupr. r.§Í o que fic.a dito no§ )O, e fe diz no~ feg~uinte. . 
I. rz~. '5 ~ Para adminiftraçaó da Cruzada convêm, que haja tre.s .ca1X'·1s 

DJlS Ig.rejas, aonde até agora coftqmaraó eftH, nas.quaes fe lancem as 
efroolas, .que derem á Cruzada os fieis Chriftãos, e o dinheiro da~ colll" 
mutações dos votos: em cada huma fe porá fechadura com duas ch~
ves, com humas letras grandes, imprellàs em papel, que digpó: Cat" 
xa das 'e) molas.., e commutações . de votos da Santa Cruzada. Em Lisboa 
ha.verá doze caixas, na Sé, S. Domingos ·. S. Franci íco, Noffa Senhora , 
do Loreto, Mofteiro da Efperança , S. Giaó:, S. Fraocifco de Xab~e
gas, Noffa Senhora da Graça, Mifericordia, Santo Eftevaó de Alfama, 
Mofteiro do ~Carmo, Mofteiro de S.J eronymo de Bel em. De todas ef· 
~as ,caíxas terá hum a chave o Thefol!lreiro Geral, e outra o Efcriva6 da 
r~ceita, os quaes t.erá6 cuidado de as abrir em cada anno huma vez; e 
tudo o que nellas for .,chado, f e carreg:uá em receita fobre o ThefoU" 

_ reiro Geral, de que fómente fe tirar;á ~ tres por cento, que haverá por 
feu trabalho. Em Coimbra haverá tres caixas, humana Sé, outra ern 
Santa Cmz, outra na Tgreja de S.J eronymo. No Porto, h uma na Sé' 
outra em S. Francifco; e outra na Igr~ja Matriz de Villa-Nova. Ern 
Lamego, huma na Sé , outra em Noffa Senhora de Almacave. Ern 
Evora, humana Sé, outr~ em S. Francifco, e' outra em S. Domingos~ 
Em Braga, Vi f eu, Miranda, Bragança, Guarda, Portalegre, Lei ri~' 
Elvas, Béja, Silves, Faro, Tavira, e Lagos, humana Sé, ou IgreJa. 
Matriz; Em Sant::J,rem haverá tre~ ., huma em Noffa Senhora de Marvil· 
la, outra na Ribeira na Igreja de Santa Eiria, e outra em S. Francifco• 
Em Thomar. duas, ~uma em S.Joaõ, e outra em Noffa Senhora doS 
Olivacs. Em todas as mais Villas do Reino haverá hurrta fó caixa, ca" 
cla hum~ na Igreja maior, ou Matriz; e nas Paroquias, que efta6 pe· 
los Bifp~dos ., fe porá caixa naquellas, em que houver Confraria d~ 
Santiilimo Sacramento, naõ fendo a diftancia nem taó breve, nem ta~ 
larga, que ou fejaó efcufadas tantas caixas, ou recebaó moleftia as pe • 

. foas' que hnó de levar as efmolas' o qlie ficará em arbítrio dos corn~ 
miff~nios. Em todas eftas caix:as haved duas cluves, das quaes terá h~'" 
ma o Prior, ou Cura da Igreja, e outra o Thefoureiro pequeno da CI"' 

· da de, ViU a, Lugar, ou Paroquia onde a tal caixa efti ver. E o 'f h e"" 
foureiro mór·no tempo, que cofl:uma cada anno cobrar o procedid~ das 
Bulias, que reparti o o anno preceden~e, fará abrir as caixas em f~a. 
prefença, ou da peffoa 'iue .ein feu . nome ínviar pela Comarca; . e [. 
dito Prior, ou Cura, e do Thefou.reiro pequeno do Lugar, em que e · 
tive~ cada huma de! las, e perante todos, fe .contará o dinheiro, que 
fol' ach<l.do, e logo o Efçrivaó far~ delle hum termo, affignado po~~~ 
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dos t~es, em hum quaderno, que para eífe effeito le:vará o dito The
fo~reuo rnór, no qual f-e declare quanto fe achou, e lhe foi en,rregue ; 
e por efte trabalho haverá a tres ·por cento, além do gafto, que fizer 
e.cn pôr as caixas nos lugares, que lhe for ordenado pelos Commdfa~ 
nos Subdelegados; e de tudo o que r~ceber, haverá certi.daõ para coni 
ella dar fuas ·contas, co' mo f e diz no § ) 'i. 

5' 4 Grande parte do rendimento da Bulla conlifre na cobrança das E~lla ve rf. 

penas, e condemnaçócs pecuniarias, que os Prelados, e feus Officíaes Crecer. &c. 

coflumaõ fazer em fens Bi fpados, e todas dbó" applicadas pelos Sum. ~.a~d.re~. !: 
m?s Ponti fices á fuftent~a'ça ó dos lugar e~ de Africa. Por tanto o Com~ 11.2. Teu li . 

mdfario Geral, e os Subdelegados reráó muito cuidado de as fazer CO · ~~.b~Ja'1 ~~ : 
bra,r, e entregar po recebimento da Cruzada; e para iífo mandaráó r.1. rraél: z 7 

·paífar fuas cartas, que· feráó publieadas em todas as .Cidades, Villas, claucr. 1J· n. L . , .2j. o" . q. 
e ugares' que lhe· parecer neceffano' em que mandem fob pena de 89. in , fin . 

excommunhaô .. pfo .faf!o a todas as pe_ffoas affim ~cclefiaft_icas, çomo ~~~;i7~··P·~~ 
S~cula res, J utzes, Vditadores, Efcnvães da Câmera Eptfcopal, de traél:.Z .- c.z . 

V1Gtaçóes, e qu aefquer outros, em cujo poder e.ftiverem livros, fei· ?·l§4.Rodr. 
t 1 1 • n. ft 111 .tJ.n. 
QS, e outros a guns pape1s, porque conne e arrem feitas as ditas con· to. Nog. 

demnaçóes , e penas pecuni arias ou dellas tiverem alguma noticia· e difp .zJ . feél: 
, ~ ' -Á. I ' &17 ou:rohrn aos Thefourei ros, Recebedores, e uepofirarios, em çuja J:TiaÓ ~if~.1 di.i'p . 3• 

·eihverem, que em termo de tre-s dias as exhibaó, para que haviqo de art.IJ. n.z; 

tudo plena rio c.onheci_mento, fe ·co~rem, c poJfaõ j-ufta,mente cobrar pa- pag • .l 84• 

ra a Cruzada ., fem fazer differenç::~ a·lgurna nos cafos, em que as ditas 
penas; e condemnações forern a.rbitrarias' ou eftivereru de antes pof-
tas por Conftitu içóes, Provisões p,articnlares, ou po·r qualquer outra 
maneira il..pp licadas pelos Prelados, _ e feu s_ O.ffi.ciaes a certas defpezas, 
falta rios, fabricas, e obras pias, .ou p·rofanas, e aànda que fejaó de co i-
mas, dos que trabalhaõ.aos dias Sa111tó~, porque rodas jndiftinébmeq. 
~e fe dev·~m ao rendim~;1to d; Çr~z~da: e· fe . .as' di.tas peffoas, fe~ em- . 

. · argo da ex:communhao, nao exl11t·"rem no termo declarad·0 os l1vros, 
e quadernos· das ditas condemnaç6.es, o Conrmidfa r'io Geral irá por di. 
ante com os procedimentos, e com os Deputad0s (fendo as taes ~e[. 
foas feculares) as poderá caftigar conforme à culpa, que no cafo tive~ 
~em, e há ver por elles ein dobro tudo aquillo 2 que por fua qu{a fe per .. 

er, e fe deixar de cobrar. E porém , por faz.er mercê aos Prelados, e 
~ara .que elles, e Ceus Offici aes (além ,da oori;gaç:tó, que para iífo tem) 
e antmem a ajudar_, e favorece( a•_adminift·raçaõ da Bulla, e feu rendl

tn_.ento , e naó tenhaó occ.aGaó de fe haverem rerniffos nas condernna
fl~es, q3e jufta, e licitamente devi ao fazer, quaA.dà virem ,_que del.las 
[I e~ nao ha de ficar alguma parte: · l\iando, que fem do monte· maior 
be _tira rem outras defpezas, e gaftos, nem falta rios de Officiaes-, PU fa-

rJca das {fYreJ"as as ditas condemnaróes fe partaó jbO'ualrnente, e hu-
111 b . , !' b' 
da arnetade fique aos Prelados, é a outra fe entregue ao rece ImentC> 

a Cruzada. , 
~ 5' O Cornmiífario Geràl obrigará c~m· os meios que para ilfo ti-

Tom. VI. F f íi v~r 
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v e r por rhais accommodados, a·as Prdados, e f.eus Qfficiae~, a que 
làncem em livro, t0das as condemnaçóes, e penas· pecunia'rias de feu 
·Bifpado, para fe poder cob~ar fem diminuiçaó aJgiJlna a ametade dei· 
las, que pertence á Cn1zada; e naó o fazendo ell'es affim , haverá por 
juftifitado o rendimen:ro das di'tas condemnações pelo que cofrumava·Ó 
render nos annos precedentes' ou n@ que podiaó render no anno de 
que fe pedirem, ou por outr.os miDdos de Direito; e pdo que afim f e 
aU'entaremJunta, mandará executar t0das.as p-e'R'oa·s de qualquerdta
do, e condiçaó que fejaó, que pnr alguma maneira forem dev1edo•res · 

' á Cruzada: é todo o dinheiro., que o Commiffario Geral -fizer cobrar 
do Arcebifpado de Lisboa, fe ·entregará ao Th.efowre.iro Geral, fazen~ 
d®fe-the réceira delle pelo Efcrivaó de feu cargo n::J. fórma' em qu·e .fe 
faz do mais dinheiro, que fe arrecada para a Cruzada: .e ifto mefmo 
·EJLie dlá dito no Commiffa·rio Ge ra•l, guard.ará·õ os Commiffarios Su.b· 
d·elegados, que e.fl:iver.em pótlos p0r elle nas Cida·des, cabeça de B1f• 
p .ados ., ·ou em outros lugues, ·aonde fe coftmnarõ .fazer as ditas coo· 
demnaç0es, fem dependencia dos PreJados, e .r;Cl>cl.as por.áó em arreca· 
daçaó, pa:ra -fazer_ delhs enttrega a·<l> Thef0ur.eiro •I\Il'Ór ·r-Ia<qnellte Bifp·a· 
do, oa Comarca; o q.ual, fiem p<!>r iffo leva..r premio, ou Ja1.Jario a~· 
tutn, entr.egará tudo o qlJe affim Feceb.er cada hn.m anno ao Thefoure~· 
~o GeraL, 'n"o tempo ·que ha de v~r dar fuas contas, e naõferá admitt.1"' 

-d·o a -eU-as, fem moib:a.r oeFtielaó·paJia·da pelo Efori:va1Ó do Commiffan~ 
Sabd;elegad0, ~ e .~ffigl1•áda p.ar elle·; em que fe declare o .qu-e monta-r~0 

·as di"t:a•s "'corn.tlemna'Ç'<i>~s pl(')'if m.eaor re q_UaiA'to "ecébeo o di to ThefoUIJíel"' 
!l'o rnór::p!ára o retltr:.egar no re·cebi:menít0 da 1Cruzada ., •Confo·rme ao que 
.éftá d·í.llo·tFlt> -§. )3, e·n0 ;§ 7'5· . , 

;6 : E. ,_pbd'erá ·ram.bem o.Commti.lf.fari-o Geral, e os mais ·com•miffa· 
·rios SUbdelegados cdo)Reinq c0brar todas as penas, e condemf.ilaç@es' 
"qu.e ros1Prf.ores ,, 1Abhade·s, Reítn-res ., e<mais :Pa·rocos fazem a feus fre"' 
~uezes, a~ria ffeja em Ig.rejas ·.izeo~as ., 0u ·m.aó .i21entas; havendo-fe p0 '" 

·.t..ém c0m tál ç:ntenàisrn€nto, ·e mod·eraça@, ,qae:nraró. executem eftas P7 4 

·a~s, ~uando .forerh m~uift'o · miüdrars, •e1de pouc0 pro~eitt.@, ou •ma Igreja 
·hott.ver rannnreceffidaGte de)eibbas .fre' appli:c.arem ·a algEtma 0bra pia, que 
-j.ufl:.ameFtte "'lhe ·.par.eça, qu·e paTa effe Jeffeito a-s dre:v~e-remitti·~ ·, por91:1e 
:nefte cafo1o poderáó âffi>n.l ordemtar :~ e '0utroUlii1 IJ.il.a:6execu:ta'ráó laS dt-taS 
lp'e nas 'Púog u i.a es ,.n.e m ·as "E.p i fcc;, pace!s. do '§ p.neaed.en te , antes de fere !11 

· -feiuas peltósParoc-os ,; Vi·fitado·rt;st, e ou~ros. Sup.eri,o.J.i'ôs a qu'e perteO" 
cem -, Jnem eitãado ::rpcp·ellarro ; ~u 'btavido ~rneUwramento nel'las; e 

tfómente 38 'pOd~lfá.Ó f(tQib;far ., fe Q~ l~On.d~ttl'n'alça? •Fl.aÓ fe tiver ~ppei: 
')}.a~<'> . , ·.OU ellta }for cottfinnraíl.a :p<:i)!' ·:Iegt~tmm .Saprenor , nu por qua 
-que·r oiit trO-tin0do díe..~Oi>re.ito paffálr .em coufa -~ ·t·dg.ada : e tu.do o que 
"eóbrarem ·q-s ·Cornmiff.<fliios S.ribdelre.gadn·s, ,das eondemnações Pa,ro" 
ftjiUi-aes ~, 'ernregarâõ ao Xlltefouíttdro· m<6r ·, J para · de fua maó vilf ao 
Thelon~eiro Geral, ·na fôrma que eftá dito no§ precedente: .e pelo 

.. trabalho, que os Goli1Hniff~ri·o·s ..S!lbbir.d:egad.os -~üera(i) na. cobrança. -~as . 
P" 
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penas , e condemnaçóes acima ditas , haveráó de todas eUas a ,tres 
por cento. 

57. E por quanto fe tem alcançado por experiencia, que he de 
proveito ao reQdimento da Cruzada haver compofiçaó com os Prelados 
fobre a parte das penas, e condemnações , que a ella pertencem, affim 
pela moleftia, que. de ambas as partes f e recebe, qualíldo ellas f e arreca
daõ pelo miudo, como porque havendo compo.fiçaó ·, os Prelados·rra· 
t~~ . com mais vigor de ajudar as coufas ,'que toeaõ á expediçnõ, e ren~ 
d1mento d·a Bulla; o Commiffario ·Geral trabalhará por fe compor com 
os _Prelados do Reino, com quem até agora naõ eftiveF feita compofi. 
çao, para que largando-lhe todas as penas pecuoia.rias, elles refpon. 
daõ com certa penfaó em cada hum anno ao recebimento. da Cruzada., 
que fempre ferá aquella quantia, que parecerjufta, e razoada , tornao- . 
do pr~meiro alguma i~1formaçaõ, do que as penas no tal Bifpado ,c0f
tumao render cada anno: e para qJJe os Prelados, e Cabidos em Se va
cante affi,m ~ façaõ, lho encornmendarei por cartas affignadas por mim; 
e. com ?s maJs 'Prelados, com quem eftá feita a dita compofiçaõ, fe c0n· 
tmuara com ella na fórma, em que até agora fe cofiumou naõ haven
do razaó urgente para fe alterar: cómo he com o Arcebif~o de Braga. 
em duzentos mil reis, com o de Lisboa em fua Relaçaó em ci.nco.enta 
m.il reis, e com o Meirinho dos Clerigos em quarenta mil reis, co'm o · 
Bt.fpo de Coimbra em feffenta mil, reis, com o da Guatda em quarenta. 
Inll reis, com o de Vifeu em trinta mil reis, eom o do Algarve em qua· 
renta rrijf , com o de Lei ria em dezafeis mil reis, co.m o de Porta~egr.a: 
em dezaú:is mil reis, Thomar dez mil reis, e com os mais na fórma, 
que poder fer . 
. 58 Nos Bifpados, e Lugares Ultramavir:tos fe haverá o Cemmiffa

l!o na arrecada~aó das penas, e condemnações pee:tllnjarias com ~li'am
de moderaçaõ, affi1n porque deltas fe coftumaó ·aju·dar algun~ Btfpos 
Para fe fuftentar, e de Jhas largarem {e póde efperar, que com maior 
v~?tade favqreçaó a adminiftraçaó da Bulla ; como tambem porqu~ 
-a .e ag.ora fe naó tem vi fio, que de.ll:as condemnaçóes recebe1fe o r•tmdt
mento CÍa Cruzada utilidade confideravel: por tanto o Commiffario 
Gerai, fegundo a informaçaõ, que tiver, de ferem as rendas ~e cada 
hum dos Bifpados de ma~or, ou menor rendimento; e da n~ceffidade, 
que os Bifpos rem de fe ajudarem das ta.es condemnaçóes pecuniarias, 
ou de as poderern e(cufar, as poderá remittir de todo, ou fazer taó 
llloderadas compofiçóes, que nem os Bifpos fiquem muito grav~dos, 
1lem duvidem de as acceitar: e fendo cafo, que naó queiraó VIC em 

. ca.rnpofiçaõ.aquelles; ·que juftamente a deviaó fazer, mandará o Com. 
Illtffario Geral aos feus Commiffarios Subdelegados, _ que cobrem a 
arnetade de todas as penas pecuniarias , guardando · em -tudo a fórma, 
qlle e fiá dada fobre as que fe arrecadaó no Reino, e o. ql!le. ellas rende

.. r.ern f e remerterá ao Thefourei ro Geral com o mais .dmhetro que h ou
\'e r procedido das Bulias; porém .nas dondemn~~óes miudas ' · que ·os 

Pa .. 
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~egitnento 
Parocoscoftumaó fazer 1 ordenará o Commiffario Geral, que ind.ífti.n .. 
aamente fiquem para fe difpender naquellas C0Ufas' e obras da Igrep, 
em que aré ,agora fe difpe)lderaó. · 
. 'i9 · Os Commiffa.rios Subdelegados do Reino terá6 feu orden a~o' 
taxado pelo Commiffario Ge,ral, e Deputados, a refpeito de f<; r maJOr, 
ou menor a Comarca de fua adininifl:raçaó, e em nenhuma dellas e:x:· 
cederáõ a taxa de vinte mil reis, e dahi para baixo ferá mais, e menos, 
o que parecer jufto; e affim· mefmo os Efcrivâes dos Thefourei ros..J.~Ó· 
r.es teráó tambem ordenado com outra femelhante taxa, que 'náÔ pode .. 
rcí paffar de dez. mil reis; e hum, e outro ordenado pagaráô os Th~
f0u.reiros rnóres inteiramente, fe naó he em Thomar, aonde o Thefou; 
reiro paga ao Cq}Jlmiffario quatro ~íl ·reis, e outros quatro lhe ficao 
das condemnaçôes, que arrecada, ou da compofiçaô feita com o. Pre· 
lado. . . · 

6,o Nos Lugares Ultramarinos (excepto a India ) haverá com o~ 
ordenad-os dos Commi!farios Subd~legados· , ·e feus Efcrivães a mefrna 
ordem , que eftá dada nos do Reino, fal vo aquelles em que houver 
c-oJlume em contrario, ou alguma razaó p·articular por onde pareça ao 
.Commi1fario Geral, e Deputados, que fe deve accrefcentar Q tal or~ 
denado, ou por conta do Theforireiro rnór, ou da Cruza·da; porque 
nefte cafo o poderáó fazer com a moderaçaô, que for po.Llivel, h~ve~· 

_do fempre refpeito á terra, e lugar aonde haó de ferv.ir, e a occupaç~o, 
·que haó d.e ter; porque em álgumas ferá neceffario çrefcer o ordena; 
.do, como he no Bifpado de Angra,. aonde fe coftuma cl.ar ao Efcrivao 
.dez mil reis., cinco po.r conta do Thefoureirornór, .e outros cinco pot 
conta da Bulla; e no de Pernambuco, aonde leva vinte mil reis. · · 
- 6 r No EThado da lnd·ià, affim como elle eftá mais apartado, ta!11'" 

bem fe permitte have·r alguma differen.ça nos o:ffi,cíos, e nos' orderwdoS 
dos Offlciaes. Em Goa haverá hum Commiffario Subdelegado, cofíll 
'.titulo de Commilfario Geral da Ipdia, ao ,qual eftaráó fubordinadoS 
t~dos os mais Cammiffario~ Subde·legados, que houver nas partes da'" 
quelle Eftado, o qual em tudo feguirá as orde'ns, que do Reino Jhe 
f<?rem enviad_as pelo Commi!far.io Ger-a-l,- affim na publicaçaó da B.ulla, 
nas djfpenfaçóes, e com mutações, e cornpofiçaô com os Prelados, c~· 
mo_ na rep·artiçaó da Bulia, eleiçaó d.e The~oureiros móre~; , rece~p, 
mento do dinhei-ro .pro'cedid? della, e do·_ modo c0m que fe ha de dJ ·Í 
pen~er, ou rernetter ao Re1no; e terá de ord.enado cento e vinte [11J 
reis cada anno. Haverá mais hum Efcrivaó, que fir:va perante o Cortl .. 
rniffario Geral de Goa, guardando em tudo o· Regimento do Secreta .. 
rio da,Cruzada, e ~o. E~cri!a6 da ·receha; e terá de o:de~ado em cadÍ 
hum anno fetenta mtl rets: e tambem haverá hum Thefoureiro Ger~ 

.da arca com cem mil reis de ·ordenado' o qu-al lhe ferá pao-o do re~dl .. 
T?ento da Cruzada; como tamberri delle fé ha de pagar a~ Comnuífa~ 
rio, e-Efcriva~. Os ·Commilfarios Subdelegados, que ha de haver na 
India, nos Bifpados, Capitanías, e mais lugares , que parec.er ao 

com-



da Bulia da ·Cruzada. 2Jr 
Commilfario Geral de Goa ,'hav.eráó d.e or,menado ca.da I1um dell.es .doe 
ze mil reis, pagos á cufta dos Thefourei ros mór.es. . . 

• 62 Convêm muitg para boa adminiíha.çaõ da Bulla, e fe reparçjr 
pelo Reino, e partes U!t~amarina~ , -que erp todo-s .o;:; Bi!pados , .e Co
marcas haj.aó Thefoureiros rt)Óres a que fe en~r~gtJ.em as B.ulta$ imp·ref
fas, e que por fua maó fe communiquem ·, ~ repa.rtaó p.el.os Lugar

1
es, 

e P1roquias do deftriél:o, que lhes for commettido. Po.r ~ a·LJ ,to tr~ ta .rá p 
_Comrn_i!f<,~rio Geral, que eftejaó fempre prov.idos eftes oflicio:S de m 1o,. 
do ., qu~ porfalt<l de Thefoure.i-ros naó haja quebra, (I)U dimintaiçaó a>L. 
guma, affim na adrniniftraçaó da Bulla ., con;10 .eQJ fe.u r.ett.q.if.lilen-to; ,f;. · 

quando fe houver cle fazer provimetlto deftes .ofli.çjos, fe hitvérá -primei~ 
ro noticia das peffoas, que 9S -pert~ndel.l;l; ~t· to·mada infp .r.r;n~ç aõ d.el .f 
le:s, fe tàó homens abona.dos, tfide bom prQcedi nento, o CO·IJ.I[_illl,i.ffar;ic;> 
Geral, fem fe mover de algum par.Jicular refpei-to ·, efcolherá ra,ra 'fhe
founeiros móres taes pelfoas' , em quem o cargo efteja bem ~r.I1p-relga.d-o, 
e fe po.lfa efperar, que fejaó de utilida.d~ a9 re.neimento da BL-llla • 

. 6 3 A pelfoa, que for efcolh4da ·para Tl}efoureiro rná'r ,d.e algum 
Btfpado:, .ou Comarca, palfar.á· Q ·Commi.lf~rio Geral fua c~ar~a t~a fór
ma coftumada, 9a qual irá declarado, que o .provimentQ he po1r .tempo 
de tal anno, e pelos m.ús fegui,ntes do prefente Se:JÇ:eno-io ., fe -allim o Alvar.ne 2z 

houver por bem, . e antes dilfG J.UÓ ma~.>1d.ar o c0ntraria · e 'lhe dará .de Junho de 
t · b p ·r :.. · · . h' J ft' , ' 1672,outro arn e.m rov ~ta o ~m meu ao me, para as mm .a-s t1 tças o c.onJaec:er.e1m de 1 ~de Ju 

por Thefou.rei r.o do dit.o B1i.Cpad~ ., ou Comarca ,, e da.re;rn toda a ajl!lda, lho do mer-. 
c l' c d · .1 d · · Ir. mo an. ou-e tavor, que tleS torpe 1-.~o, ,e:g;L\.ar. ar:.em I01teuamente all!llm a ell-es, tro de 7 de 

e:omo aoB Thefomei ros peqhle.flos ,. e feus Efç_ri·vâes t0.cles os pri~vHe- Novembrde 
o- ' ft R . . 11 c d'd 167~· I o 10s, _que ne ~ eg1 menta por Pili!TI 1es wr)!m conce I. · ,0s. 

6r4 Antes de 1~ entregarem a_s B.uHas~~mpr.dfas a cada hqm dos di
tos fhefoumiros móres, e á.nte·s d.-e corneça·r a e~erci1tar feu cargo, f-a
.rá 'Por Tabe.II1aõ publico hum a efcrit1:1ra .de obrigaçaó co~n :hyp0th,eca 
.de bens, e com as claufulas,. e condições abai~0 cileclaradas .no§ 6.9 ,, 
e 73; e prefentará juntamente, o~ na mef(i)Jia efcrimn.a, ,g,u em OBtr.a 

fepa.rada ,, fiança chã, e abonada, e albonaçaé51iie-Jfa fiança, .com as 0b·PÍ· 

.gações, e declarações, que iráó po·ftas no§ 7P, 'J 'I , :~ 72; e fencl.G> ~vi .( .. 
ta emJ unta a dita efcritu1ra de obrigaçaõ .do Thefoureir.<i> ·LlH~r , de feus 
fiadores, e abonadores ; e p'arecet'ldo baftant,e , e <l}•IJe .eí.hi Je·i ta ,ma fór.
·tna ordenada, e com as de.elarações neceffani:ils, te '.fará d~~fo ~1lfento r.Ja:S 
Coftas della, que ferá affignado pelo Cemmiffar,i<i> Geral , e Deputa.do.s, 
e fe entregará ao Efcriva~õ da receita, pa.ra ·qHe a g,ua;líee; e fe ~e pois 
de fer approvada a obrigaçaó principaF d()) Thef<i>u·r.ei·ro .mór ., ~ · a cl.e 
~eus fia.d.<He~ , e abonadores a com tecer, q·ue ~Flco r_ alg.lll•tn-a via f e naõ p-o:f. 
a fa7.e r execuçaó nos bens 'ob r,igadros , Ol!l tna.ó fontn b.a1l-ant.es pa.r,a pa· 

garnento da divida que fe de~er á Cruza:da · nem por i:lfo fe et~·ten~Gle-
r' ' ' 'IJ' • a' que fica·ó obrigados a fatisfa,çaó alguma os heas do ~omrn.1uar~o 
Geral, e Deputados, que a dita obrigaça0 ,, fiam·ça, e abo.naça:ó .acc-d
taraõ, e houv~raó por .boa, f em fraulll~, nem má~ engan·.o ., (alvo f e P 

· , Co·m .. 
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2 ~ 2 ~egimento 
Commiffario Geral fó por feu defpacho a approvaffe fem parecer d~.s· 
Deputa~os; ~arque nefte cafo j~ita, q'oufa he que fique obrigado_ as 
perdas, que fuccederem no recebimento da Cruzada, por hayer dado 
fó por fi hum defpacho, q~e primeiro fe devia cqmmunicar · na Junta. 

6) Tànto que as obrtgaç5es, e fiaaças e~iverem viftas, e appro
- vadas, o Commiffario Geral paffará mandado para ferem entregues ao· 

I ditoThefoureiro~órasBullas,quedle pedir, e-m numerofufficiente, 
e logo irá declarado quantas haó â.e fer, e de que fortes, e quantoS 
Efcritos de.Jubileo de feis mezes, e por efte mandado fe fará affen~~ 
no livm pelo Efcrivaó da receita, em que fe declare as Bullas, e Efcn· 
tos, que fe entregaraó ao dito Thetoureiro mór, ou feu Pro cu·rador 
baftante, que ficará affignado por ambos, e n•as c.ofl:as do mandado fa
rá conh~cimento em fórma, que ferá affignado pelo dita Thefoureiro, 
é pelo Thefoureiro Geral, e ficará em fua ma?· para fua defcarga, e por 
l!fte mandado fará . entrega das Bu'llas ao 9ito Thefoureiro, . ou ProcU" 
rador, ~da hor<:t qu~ lhe forem contadas, e entregues as Bulias, as po
derá levar á fua cufta, e começará5 a correr por fua conta , e rifco de 
maneira, que a Cruzada nunca :fique perdende coufa alguma, ainda. 
que nellas aconteça algum perigo, ou cafo for~~ito, por mais inf0li.to' 
e inopinado que feja' ; antes ferá o Thefoureiro obrigado a refponder 
-com o rendimento das Bulias, que por qualquer via fe perdere,m, co" 
mofe real, e verdadeiramente forem difpendidas, e tal acontecime!l" 
to naó houvera : porém ifto naó haverá lugar nas que fe mandarem aos 
lugares Ultramarinos, co!Do fe dirá no§ 77· , · . 

6 6 Cada hum dos Thefoureiros m6res aprefentará a carta, que Ie
v:ar do Commiffario Geral -ao Commilfario Subdelegado, que eftiv-er 
pofto na Cidade, Villa, ou Lugar ·, cabeça de Comar,ca de fua cotn· 
milfaó, a qual el.le mandará trasladar no livro, que para iffo ha de ter, 
e logo rrataráó da Publicaçaõ . da Bulia, que nas Cidades, e Lugares' 
em que a cofiuma haver, ha·de fer do terceiro Domingo do Advento' 
corno eftá dito no§' 45'. E fém dilaçaó fe continuará a Publicaçaó . d~t 
Bull'a nas mais Igrejas Matrizes da tal Comarca, efcolhendo para dfo 
os melhores Prégadores, que poder haver, ou fejaó Religiofos ·' oll 
'Cleri.gos Seculares, a quem o Thefqureiro mór á.fua cufl:a pagará pelo 
t-rabalho aquillo, que com elles fe concertar, e naõ ferá o pagame·nt~ 
em Bullas' fenaõ em dinheiro de contado; e fe commodamente naO 
pqder haver Prégaçaõ em todas .as Igrejas, ao menos naó deixe de a. 

'~haver nas principaes da Comarca, e na mai'or parte ddlas · e levará 0 

Prégador poderes de Commi!rario para oh rigar ao's mo:adores d~S 
Freguezias circumvifinhas a virem ouvir a Préaaçaó · e para effe effelé .. 

. . b , ' t 
to nos dias foltos da femana poderá mandar, que fejaó de guarda a , 
o meio dia; ·e nas mais Igrejas a que naõ pod~r chegar, fe mandar~ 
'aos Priores, Abbades, e quaefquer outros Parocos huma Prégaçao 
· imprefra, para ql'le na Eftaçao a lea6 a feus freguezes; e em rodos , 0~ 
Lugares, a,ffim naquell~ . em que fe fizer Publicaçaõ folemne, coi11 . . . nqs 



da Bulia· da Cruzada. 
nos outros a que for Prégador , ou fe mandar Prégaçaó impreffa ao·s 
Parocos, em cada Freguezia o Thcfoureiro mór, ou quem feu poder 
levar, elegerá hum Thef0ureiro pequeno fórriente, que feja homem Alvará do 

de bem, e abonado, e com elle hum Efcriva6, qu~ tenhaó c;uidado d~ Julho d 

de dar, e difpender as Bullas, e cobr~ r <? procedido dellas para lho 
1 7 3

.·, 

entregarem a f eu tempo, ·como fe dirá 1no § 8 2.; e com efl:e cargo naó 
haveráó ordenado algum , mas fómente gozaráó dos privilegias, 
(o ) e. liberdades , que por efte Regimento · lhes for concedido no 
§ 8); e com tal diligencia fe haveráó os Thefoureiros móres na re-
parriçaó das Bulias, que nas Cidades, Villas, L~gares_, e Paroquias 
de feu deftriéto as haja em todo o anno, fem haver falta em nenhu-
ma deftas partes; porque haverido-a, pagará em dobro tudo o que 
por effa caufa perder o rendiiiDtento da Cruzada, e naó fervirá mais 
0 officio de Thefourei ro mó r, falvo fe em.fua defcarga moihar tal ra-
zaó' porque pareç 1 naó haver cabido em culpa. . 

67 . O s Commiífarios Subdelegados teráó de advertir aos Prégado- Bull.v:Qui 

r~s .' . que ·préguem bem, e fielmente a Bulia, declarando ao povo as bus etJam. 

rnuttas g~aça~ ., e indulgencias, que nella faõ concedidas pelos Sum-
mos Pontdices, fem dizer mais, nem menos, do que verdadeiramente 
fe con~ém na Bulla, e perfuadindo a,que todos a tomem, pdo grande 
provetto das almas, que com ella recebem, affim para vivos, como 
para defuntos, e o merecimento , que alcançao pela efmola que de-
rem , que eftá a ppliqda a taó faota, e taó pia obra, como h e a fufien-

. taçaó dos lugaJes de Africa·, fem-·por nenhuma via fe poder çlifpender 
em outra coufa. E juntamente advertiráó ao povo, que naõ pódem Eu!. v. Ft ad 

gozar de nenhum ~ s outras gr.a ças, e indulgencias , e facu·Idades ge effeét. Eard. 

raes, ou particulares, fenaó das concedidas na ,Bulia da Santa_Cruza- ~:a~~~1.'fe·J: 
da) e que todas as demais por ella eftaó fufpenfas; porém que ÍC tO• 2 • IJ.5 . CU!U 

tnare B ll d 1 • d h T 1... fi feq.Rodr . §. m a u a, po eraó gozar e umas, e outras. erao outro Hn 12. Trull. 

lembrança de deClarar a efmola, que ca~a peffoa deve dar quando to,. lib. 1. §. 9· 
mar B 11 c ' c I §!i . 'í d Palaotam. · a u a, que tera o que 1e contem no egumte, avr tan o a to- 4 . traét. 25 . 
dos que a nlfl Ó accei_tem d'a maó d~ algum Thefoureiro, ou Feitor, ou difp . unica 

de _fen E~rivaó, fem primeiro fe efcrever nella feu nome, e que de - ~~.nL~.d~~:à; 
pors de huma vez a tomarem, a guardem, e naódem a nenhuma üU- Cruce_ de 

tra P~ffoa, por evitar as fraudes, que do, contrario fe poderiaó feguir: Bul. dlfp.I . 
ll . , . cap. 9· 

e e•la mefma advertencia ficará aos Priores, Abbades, e mais Parocos, 
para nos Domingos do .anno nas Efl:açóes a fazerem a feus freguezes. 
· 68 E para fe ter noticia da efmola, que haõ de dar· as peífoas que 
tornarem a Bulia, e naó ·vir · em duvida quanta ha de fer, f e gqardará 
~que tem arbitrado os Co.mmiírarios Geraes. paffados: a ~abe~, que ~s Bul_. deGre-

fi 
ardeaes, Arcebifpos, Brfpos, Dom Abbades, Dom .Pnorçs, Inqur- go no XIII. 

ldo M · S d T paffada em res , Conegos, Duques:, ;1rquezes, Condes, ~nhores e er- z8 de Aaof-

Tom ~ VI. Gg ras , .todels9~ . 

h .( 0 ) . . Por Alvará de q de Tu lho de 1671 fe ordena, que ~m cadtt Fre.guezi ~ naó. 
faa)a t:na1s que hum {ó privileg iad,o·, e que elle feja o Thefoure1ro ~enor, ·e ficou cef-

ndo,o privilegio dos Efcriváes doi Thefol1reíros menores, que prelememem~ naó hA. 
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ras, Fidalgos, Cqmmendadot'es, e Defembargado.res, e fuas mulhe- · 
res; e bem affim quaefqaer Qutras poff'oas, affim Eccle.fi.aftica,s , como 
Sectllares, homens, e mulher~s, que tiverem quatrocentos mil reis 
de renda , e dahi para cima, ora feja de bens de raiz, ou por razaó de 
officio, ou mercancia, · dará cada hum. per fi trezentos reis de efmola 
pela Bulia em cada .hum ·aqno; e os que tiverem de duzentos até qua· 
trocentos. mil reis de renda, daráó a duzentos reis por Bulla ; todas 
as mais peff'oas de qualquer qualidade, e condiçaó que fejaó, Eccle.fi .. 
afticas, e Seculares, homens, e mulheres, Religiofos, e Religiofas, 
daráó de efmola por cada Bulia quatro v.intens' el:ceptas as peJfoas r: .. 
guintes, que daráó fómente dois vintens: filhos famílias, que naõ tl"' 

verem ~ fobredita renda propria, e feparada de feus pais, obreiros' 
jornaleiros, (que fóra do jorn~l naó tem fazemda, de que fe poJfaó fuf~ 
tentar) pobres ~endigos ,- foldados, que naó tem mais que o foldo' 
fem outra vantagem 1 mulheres viu v-as, cafadas com os maridos aufen· 
tes, e folteiras, fe humas, e outras viverem taó pobremente, que fe 
fúfhmtem de efmolas, do que ganharem por ftJaS mãos, ou de mercês 
de feus parentes; Sacerdote·S natur<Jes do Reino, que fe fuftentern da 
efriwla da Milfa, fem outro patrimonio, de que fe ajudar, ou eftran~ · 
geíros, que nefte Reino mendigarem, ainda que fóra delle tenhaó pa"' 
tri.monio; Religiofes de S. Francifca, Carmelitas Dekalços, e Def· 
ealças, e todas as mais p.effoas , 4ue ainda que tenhaó de feu huma! 
caias, ou hum barco, com tudo vivem miferavelmente. Porém na<J 
entraráó nefte numero os ofliciaes, meftres de quaefquer oflicios m,eca"' 
aicos, de que f<; (uftentaó·, nem os Carpi'fl.teiros da Ribeira das Náos, 
que ganhaó oito. vintens cada dia coma fe foraó meftres; porque' eftes· 
taes daráó por cada Bulla qu~tro vintens. E pelas Bulias de Defur1t~S 
de qualquer qualidade que fo~em, ou renda que tiverem, fe dará 1.1171° 
toftaõ. E nas partes Ultramarmas fe guardar~ efta mefma ordem, aJ~
da que em algumas corra out~:a moeda differente da moeda defte Rei· 
no; porque fernpre fe fará eftimaçaõ de maneira, qu.e venha a fer 0 

mefmo com.o fe fora feito pagamento da que nel.Ie co.rre; -e nefte ref
peito fe receberá em Angola em pannos longos quanto refponda á ef
mola de Portugal ; e no Eftado da India da ráó hum pardao da valia de 
Goa as peffoas, que nefte Reino hauveraó de dar trezentos reis: e co· 
dos os Fidalgos, que eftiverem defpachados com Fortalezas , ou ~s 
hajaó fervido ,.ou as efh~jaó feFvindo, e todas as mais pelfoas, que n~ 
verem de cem miL reis d_e renda para cima por officios, fazenda, ou. ne~ 
gociaçaó, d ~ráó por cada Bulia dois la rins da valia da Cidade de Goa' 
e todas as mais peífoas de qualquer forte, qual idade, e condiçaô que 
.fejaõ, daráó duas tangas; e aquellas que neite Reino haviaó de daC 
f6mente dois vintens '· daráó h.uma tanga pela dita va:lia de Goa, e pe· 
las de Defuntos daráõ huma tanga. · 

69 N aõ fení admittido nenhum Th.efoureiro rpór dos Bifpados " . ~ 
Comarcas do Reino a fervir ieu cargo, íem prim~iro eftar vifta, e da.p 

prova a. 
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provada em Juntá a obrigaçaõ de fua peffoa' e bens' e a de feus fiado. 
res, e abonadores, como eftá dito no§ 64. E querend-o dar certa fór · 
m~ ne.ftas obrigações, e fianças, pela qual fe hajaó de governar o Com
mdfario GeraL, e Depütados na approvaÇaÕ dellas: Ordeno, e man 
do, que e.m todas as efcrituras de obrigaÇaó dos ditos Thefoureiros 
móres fe declare como fe obrigaó por fua peffoa, e bens coai efpecial 
no.meaçaõ, e hypotheca, que delle$ faráó, a l~·var as Buqas, CJUe lhes 
forem entregues em todo o tempo, que fervi·.rem de·Thefoureiros, e \ 
repartillas por todas as Cidade·s, Víllas, e Lugares , e Paroquias de 
feu B"ifpado, ou Comarca, e pagar em dobro as que por fua culp <Ç dei
Xar de difpender, e a cobrar o dinheiro procedido del-las , e<? eótre
gar na Cidade de Lisboa em poder do Thefoureiro Ge~al, com o mais 
GUe ferá obrigado a receber, e cobrar da· cómpofiçaó feita com o Pre
lado, e do que fe achar nas caiXllS da's efmolas, e do _qqe lhe for en
tregue pelos Commi.ifarios Subdelegados, que tudo fará cumprida
mente á fua cu.fta-, e por fua conta, e rifco, fem quebra, nem diminui~ 
çaó alguma, e fe obrigará a fazer. conta com entrega de tudo o que fe 
montH . nas Bullas, que tiver di f pendido até o fim do fegundo anno, 
que· começará do tea:Jpo, em que lhe 'foraó dadas, e dahi em diante 
no fim década hum anno mandará dar' cont~, c tirar quiraçaõ ,_e levar 
as Bulias para o ann0 fegu inte; e naó poderá allegar, que tem Bulias 
em fer, e lhe ficaraó por gafta·r para lhe fer-em mettidas na conta Cem <:lS . 
entregar ao Thelour~iro Geral, com cerGidaó do Commiffario Subde .. 
legãdo de como lhe ·fobejaraó) ·como fe dirá no§ 7 '$ · E fe obriga"rá a 
~evar Prégadores neceffarios para a' Publicaçaó da BuHa, e lhe pagará 
feu e fi i pendi o, e ordenado ao Commiffa rio Subdelegado, e f eu EfcFi
Vaõ, fe g undo o que lhe for taxado pelo Conirniffario Geral. 

_7o Além da obrigaçaõ dos Thefoureiros móres, ou na mefma ef .. 
<:ritura, ou em outra feparaua , haverá obrigaçaó de fiador, ou de fia
dores abonado$ com efpeci.al ·hypotheca de bens, que bem valhaõ a 
9Uantía, que lhes for arbitrada pelo Commrlfario Geral :, e Deputa~ 
dos , pela qual pafeça razoada mente, que ficará feguro o ·rendimento 
da Buli a. Ê nelb s efcri.tut'as fe fará declaraçaó de cornd o fiador fe obri
ga peJo Thefoureiro m6r, como principal pagador, a fatisfazer ao 
rendimento da Cruzada tudo o ·que por encerramento de contas ficar 
devendo das Bulias, 'e dinheiro, que receber em todo~ os ao nos, que 
fervir de Tb!.efoureiro; e fe os fiadores forém d0is, ou tres, cada hum 
dell ~s fe ~brigará in/olid.um com ·todas as mais ç:laufulas:, e declara ~ões 
dos §§ fe guintes. 

7 I -N as e feri türas , . que f~ fizerem ·, affin~ os Thefoureiro~ rnóres , Al vará de 5 
con1 ~ f eu~ fiadores, [e .di.rá, que h uns; e outms -fe obrigaó como. á F a- de l'll a r~o de 
Zend R d fi d d r é 1.5 94 ' oua . eal, e que por tu o Gl que carem even o querem ter ex cu- trode z4 de 

tados na fórma em que co.ltumaó fer os devedores de minha Fazenda. Janeiro de 
lt ' .; . C . ff: . G x 6 3 o. ern ~ gue em tudo fe obrir-ao a refponder perante o omm1 ano e· 
taL, e Deputados, fem p~derem allegar algum p rivilegio de foro, 

' Tom. Vi. · · Gg ii _ por 



Regimento · 
por majs ~fpecial, e privati~o que feja; e poderáó fer citados na pef4 

11lrucçúes foa dç Diíhibuicl.or dq Paço dos Tabelliães da Cidade de Lisb.oa, ~~ , 
1Prdias. qual, para confeffar a divida, e tudo o mais, que for neceffctrio, farao 

procu-rador in rem propriam, e naó feráó ouvidos com embargos, ou 
- duvida alguma, fem primeiro depoíitar em maó do Thefoureiro Geral 

cla _Cruzada toda a quantia, que. pelos Contadores fe moftrar, que ef· 
taó devendo; e pagaráó a duzentos reis po·r dia á peffoa, que andar. na 
execuçaó, e cobrança das dividas, ainda que neffe mefmo tempo cor· 
ra juntamente com outras caufas da Cruzada. 

7 2 E para maior fegurança , e f e e vi ta rem os enganos, que neíb 
materia coftuma haver , todas as ditas fianças feráó abonadas pelos 
Vereadores da Cidade, ou Villa aonde fe fizerem, ou por dois ho· 
mens abonados, de que fe fará efcritura com as declarações do § fe· 
guint.e. 

73 Em todas as ditas efcrituras f e ha de fazer declaraçaó, de que 
. idade he o Thefoureiro, e feu .fiador, e abonador, e fe cada hum del· 
les he folteiro. , cafado, ou viuvo; por.q.ue fendo menor de vinte e cin· 
co a,onos, na.õ fe .. acceitará; e fe for foheiro, declararfe-ha fe h~ eman'" 
cipado, e tem adminiftraçaó de feus _bens; e fe for cafado, [e dirá a 
idade de fua mulher, e fe cafou por carta de ametade, ou por dote, .e 
arras; e f~ndo cafado por dote , e arras, naó fe accei taráó na tal obn; 
gaça6, e fiança, ou abonaçaó os bens dota.es: e fendq viuvo, moftrara 
certidaó das partilhas, que tem feito com os filhos, ou herdeiros da 
mulher defunta, a qual virá trasladada na efcritura. ·Irem fe fará de .. 
claraçaó da qqa.Jidade cl0s bens, fe faó de Morgado, ou Capella , ou fe 
fa.ó de praz;o Ecclefiaftico, QU Secular, ou fe eftaó obrigados a outras 
fianças, e que encargos t-em, dizendo quanto rendem os taes bens, ~ 
quanto daráó por elles de arrendamt!nto em cada hum anno, e em _que 
lugares efi;.aó; e fe forem de Morgado, Qú Capella, naó fe acceitem .; ; 
fendo de prazo , ou bens alodiaes, mas obrigados a outras fianças, nao 
deixem por iffo de fe acteitar, com tanto que o prazo naó feja de pa; 
ao, e providen.cia; e a fia['lça' ou obrigaçaó que eít.iver nos bens nao 
exceda a a metade da v:-tlia delles ; porque naó he inconveniente haver 
duas obrigações, quando nos bens ha valia para fatisfaze r a ambas; .~ 
feita affim a dita efcritura de fiança, e abonaç::tó, fe preCcntará no l'w 
bunal da Cruz~da, e com ella juntamente hum inftrumento de refte· 
rnunhas, que ao menos feráó tres, perguntadas pelo Corregedor, Pro~ 
vedo~, ou Ouvidor da Comarca, em que fe juftifique a qu,llidade doS 
ditos bens, e fe eftaó de polfe delles os Thefoureiros, e fia.dores, e 
feus abonad-ores. _ 

B 11 N C 
74 Os Thefoureiros mórres, feus Feitores, e Recebedores, ~o 

u . v. e ,., I · a 
alia qurevi ~ . tempo que a1ndao pela Comarca, com todo O'cuidado, e vigi anel 

S
co,ll:. q- 16°~- trataráô de faber fe por ella andaó a lgnmas peífoas com prete.xto de 

'v.p•4 ·~· 'd a. 
10. ' t1etitorios publicando algumas indulgencias, e graças concedi 3 ~ e 

certas Medalhas, Cruzes, Contas bentas, e invoçaçóes de Santos' 
achaO .. 
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achando delles noticia, o denuncia ráõ a minhas J ufl:jças , .que e fi i ve.
rem ma)s perto do lugar aonde as taes graças fe publicarem; ás quaes . 
ínando, que do caf0 tirem fumma.ria ,informaçaó; .:e achando' , que he 
Yerdad,eira a queixa dos Thefoureiros, e feus Feüor~s, prendaó aos 
que acharem cUlpados, e logo remettaó as culpas ao Commiffario 
Subdelegado, para que defua maõ venhaó ao Tribunal da Cruzada, 
ao~de nelle fe affentará o que parecer juftiça. Porém naó toJhem(i)s, que 
haJ,a petitorios com licença dos Sliperiores, qu€ a pódem d.ar, fe jun
ta.m.ente fe naó public:Hem in.dulgencias, e graças, que pda Bulia 
.da Cruzada eftaó fufpenfas. E eíl~ mefmo cuita·do , e 'diligeQcia rerá·Ó. 
por faber fc algumas peffins repartem pelas Freguezias de fua Comar~ . 
ca Bulias fal f as; e havendo di1fo alguma noticia , o fàráó faber ~os 
Corregedores, Provedores, e mais J ufriças, os quaes naõ f~ efcufan
do. hum por outro' f e infr.>rmaráô do c a fo çom todo o fegredo; e, achan:
fjo algum culpado, o prenderáó, e·remetteráó as culp3s ao Tribunal 
d'~ Cruzada, aonde o Cornmiífario Geral, e o'S Deputad0s procede_
rao ~om a den::t.onftraçaó do cafti_go, e rigor da ·pen:t , qu.e pe'las Leis, 
e mmhas Ordenações eftá pofl:a contra os falfarios: e parecendo-lhe, 
que a graveza das culpas he tal, que ferá ma·is conveniente' ferem .os 
cul p~dos fentencia,dos ·em mi oh a Rclaçaó, remetterá.ó as culpas, e au
~os a hum dos Corregedores d~ Corte, que as fentenciará com os Ad
JUntos, que lhe der o Regedor. E mando, qu.e nefte cafo fe haja por 
~ommettida a f-a lfidade por toda a peífóa, qtle imprimir, ou manda:r 
'Imprimir Bull~s fem ordem do Comm iffarioGeral, e fóra do lugar ., 
que para iífo eftá deftinado: e bem fdfim tod.os .aquelles, que. forem 
achados repartindo, e dand o Bulias fem licença, e commilff..t6 das p:ef. 
f~as a que pertence a reparriç1ó deltas,- ora fejaõ das que o Com miffa
~10.Geral mandou imprimir ., ora .de quaefqu.er outras, que falfamente 
e Imprimiffem. 

7) · Cada hum dos Thefoureiros móres, ante~ 'd~ vir dar fua con
ta' aprefentará diante do Commiífari'O Subdelega·do, que eftiverpof. 
to na cabeça do Bifpado, ou Comarca de fua commííf,.rõ, o quaderno, 
ern .que tiver aifentado o dinheiro, que for achado nas caiiXas das ef
~olas, e com mutações de votos, e lhe mofrrará as Bulias, que· ainda 
~tver por difpend~r aquelle anno, e quitaçaõ ~ · ou paga dos fallarios 
?8 Prégadores, do ord.enado do Commiffario, e de feu Efcrivaéj; e 

" 1 ~0 por elle tudo, l·he mandará paffar huma certidaó pelo dito Efcri· 
v~~, etn que· fe d'eclaie o numero das Bullas, que tiver em fer, e a ra
~:~' ~ue houve para fe oaó ~ifpen.derem, .q.uan,to dinheiro arrecadoLl 

s c ::~txas, quanto montarao os dttos fallano s e quanto_ recebeo da 
cn · ·· ' fi "' r 

d. ~. Poliçaó com o Prelado; ou naõ fe havendo feira ce;>rnpo 1çao, 1e 
1 r a .... d "' · · ue qu · . o que montao as con emnaçoes, e penas pecur,11anas ,_e q an.. 

tta recebe o Thef6urei roda maó do Comtniffario Subdelegado; e com 
dh cenidaó, e com entrega das Bullas, que lhe fobe~ara6 no anno 
pr~cedente, ferá admittido a dar fuas contas, corno.fica d1to no§ 55 , e 

69; 
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69; e ajuftadas ellas pelos Contadores com os conhecimentos em fór~ 
ma do dinheiro, que o Thefoureiro mór tiver entregue ao recebimen· 
to da Çruzada; e fendo primeiro viftas, e approvadas emJunra, fc 
lhe paífará fua quitaçaó na fórma coftumada, como eftá dito no§ 37; 
com· tanto porém, que antes diífo entregue todo o dinheiro , em que 
ficar alcançado por remate de co'ntas; e naó o entregando, nem have· 
rá quitaçaó, nem poderá pedir Bulias para a Publicaçaó do anno fe .. · 
guinte, falvo fe ao Commiífario Geral, e Deputados parecer, que 
fe lhe deve conceder alguma efpera, como fe dirá no § 94; porque 
nefte cafo fe lhe podcrá6 mandar entregar as ditas Bullas. 

76 Na eleiçaó dos Thefoureiros móres dos lugares Ultramarinos' 
corno faó os de Africa , das Ilhas, da Mina, Angola, lllús de Cabo· 
Verde, S. Thomé, . e do Príncipe, e de Pernambuco, Bahia , Rio de 
Janeiro, Maranhaõ, e quaefquer outros nas obrigações dl! bens, e fiao• 
ças, que devem dar na Publicaçaõ, e repart'içaõ da Bulia, na paga ?os 
fallarios, na cobrança da cornpofiçaó com os Bifpos, ou do proced1do 
das condemnãções pecuniarias, e das caixas das Igreja,s, e na obriga• 
çaó de dar conta com entrega, fe gp.ardará o que acima eftá difpoito 
ácerca dos Thefo'urei ros móres do Reino, excepto aquellas coufas' 
que juft_ameote fe naõ poderem accommodar a elles , ou, que por efte 
Regimento tiverem differente fórma, ç difpofiçaó particular; e para. 
expediçaõ da Bulia, em cada hum dos d-itos lugares, tratará o Com· 
miffario Gerál de prover os Thefoureiros móres , que parecerem ne~ 
ceffarios, 'p·rocurando fempre de eleger as peffoas mais abonadas' e 
de maior fufficiencia, fegundo a noticia, e conhecimento, que dellaS 
poder alcançar. A eftes Theíoureiros , ou a,feus baftantes procura~0" 
res, fe mandaráó entregar as Bulias neceffarias ' · dand-o elles primetrO 
fiança ne.fte Reino, com as folemnidades , . que ficaó acima nos§§ 7°' 
.7 r , 7 2 , e 7 3 ; ou ao menos com aquellas, que o Commiffario Ge_ral' 
e 0s Deputados julgarém por baftaotes, havendo refpeito á matar' 
ou menor di.fficuldade de poder haver oútras, fegundo a falta do com" 
,merúo, e diftancia dos · lugares; e fendo cafo, que em alguma defrm 
partes fe naó ache peíf~a para Thefoureiro mór, que tenha, e P0 a. 
dar fiador nefte Reino, naó deixará por iffo de fe acceitar, com fazer 
efcritura publica, em que obrigue fua peffoa, e bens a difpender as 
BuUas., que receber, e entregar o procedido de.llas ao recebimento 
.da Cru.zada, e a dar a fi.wça abonada antes de começar a fervi r, peran
te o Commiffario Subdelegado, o qual a acceirará, e enviará della. 
hum traslade) a.ut~entico, .tirado á cu.fta do Thefoureiro, que ferfi en"' 
tregue ao-ECcr~vao da recerta para o guardar. 

77 E _por quanto n,.aõ .h e jufto, que os gaftos da embarcaçaô, e ye· 
rigos da p_affagem do mar fejaó ·por· eonta, e rifco dos Thefoureiros 
móres, ordenará o Com miffario Geral , que as Bulias fe lhe e.orre: 
guem, mettidas em barrís vedados, e bem acondicionados, obngan 
do aos Mefhes do·s navios, ou cara-vellas, que os acceitem pelo pre):' 
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e fret~, q~ue f e concertar~-m com os Thefoureiros; e naõ (e concordart-:. 

· do p.elo q'ue differem por feujuram.ento dois bornéas de negàci0, elei .. 
t?s pelo Commiffario Geral, e,a:té defembarc'aF, cerreráõ os diços hu· 
r~s' e rifco po.r conta, da -Cruzada, .e dahi em d~ante· por co.ma do The
fo.ureiro mór:, que tambem pagará 0 dito frete 7 e efl:a mefi.na ordem 
fe guardará GJ.Uando as Bulias, . depoi~ dte chegadr~.ts á0lugar para óJ.íHde · 

. foraó levadas, fe houverem ·de e(Ilbarcar pa,ra out:.r:as Ilhas, ·ou Luga
res da mefma co.mmiffaó; p·orque em todos pagará o Thef@ureiro o 
f~ete, e coFr~ráó . por conta da Ct:u~ada o rifco- do mar., fogo, e t;o1fa
rt?s; ·e quando houver a'i.gu.m.a p.erdiça·Ó, al:é<lil). da ju.ftili'caÇaó, que 
della he obrigado a fazer o. Thefou.re-i'ro, n(') porto rnai·s vi~nho, que 
fe poder ·tomar, o Commí1fario- $1J!p.d~t~g~do '·fará tarnbem fl!la infor-

_maçà0 particular; e h.urna, e oUtra mancbrá ao Tfi~unal daCruzada, 
para neUe .fe ordenar o que parec·er juibça! ·. 

7.8 Os ThefoureirGs rnóres UltramariA0S daráó tod·os os anaos 
conta aosCommiffa:rios Subdelegados de quantas· Bulias di·fpenderaõ., 
~ fe gaftaraó, e o que tein rendi4o, e quaQtas fobejaraó; e•de tudo 
Fllandará o Commiffario Subdtll~gà.do eerti.daé pairada por feu .Efcri· 
vaó, e affignada por dle, na qtul fe decla-re com diftiAçaõ, 'e miude 4 

~a tudo o procedido das Bullas, e o mais ·que dHver eohrado da com
poftçaó cem o Bifpo, ou dás con.~emn.a.çõe-s pecun1arias, áon~e a na6 
h0u\rer·, é das compofiç(}es, e caixas das Ign~1as; c t-odo~ es-alilnos o ' 
Commiffario Subdelegado, e, o..'thefoureire môv mandaráõ. por l~. tra 
todo o dinheiro, que tiverem -da Cruzada, pelas vias que fe offcrece· 
rem' bukando para iffo peffoas àb.onada.s' e reguras ,'_e vin\. a pagar 
3° C~mmiffario Geral da Cruzada, ou a queFill feu ca~go fervi r; e naó 
fe ~chando letns affim, o avifaráó por cartas -, mandando ju.ntamente 
a daa cerüdaõ ,_ e apontando os meios, que lhe pareceretri mais ac-
00'?modado.s para o dinheiro fer envia·do ao R ·eino, para que com ef..: 
~a JnfoFmaçaó o Comn~iífario Geul com os Deputados affeatem o que. 

-fe deve. fazer, vendo fe. achaó no Re-ino peffoas, quedem cá o dinhei-. 
ro para o receber nos ditos Julgares Ultramarinos,' ou fe lhe eftá bem 
mandallo vir em fer, ou empregado _por conta da Bulla, o·u dar-fe a 
certas peffoas por ordem de Mercadores, que fe· obriguem_ ao entre~ 
gar cá em certo tempo~debaixo de feguro·, e premio, em que fe con
certar com elles._ E parecendo. ao Commiffar:io Geral, e De pua dos, 
que convêm man.dar ·aos Thefoureiros Ultramarinos' que venhaõ' Oll 

n1andem ao Reino dar conta cmil entrega do que deverem,, pelos ha
\'eren: removidos do cargo, e provido outros em feu lugar, ou pc:>F a~- · 
gurn lUfto refpeito, que a iffo os mova, poderáó mandar, que os dL
t~s 1'hefour~iros ., .. ~. feus herdeiros, e ,fiadores, per ã, ou feu baftante 
~ ocurador ven.haó dar fua conta, que 1he fe·ra tor~.ada de rudo o que 

. tl~erem recebido, e do qut! eftiver entregue no ·recebimento da Cru .. 
~ada, e l'he levaráó em conta as Bu-lias que eíliverem em fer, e fica-
r ' . 
em em pod.~r do Commiff .. uio Subdelegado, de que confiará po! ce ... r .. 

· udao 
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t.idaó fua, pãfrada pelo Efcrivaó de feu cargo . . E ifto mefmo have-rá lu~ 
gar nos Thefoureiros da l!1dia, os quaes.feráó obrigados dar todos .os 
annos co·nta perante os Commiffarios Subdelegados, e mandar por vias 
certidaó de tudo o q_ue receberaõ, do difpendido, e do dinheiro ,.que 
fica em_feu poder, do -que tiverem mandado, e das Bullas, que ainda 
tiverem · por gaftar, para de tudo f e fazer conta pelos Contadores da 
Cruzada , e fe faber o que pagaraõ ., e eftaó deyendo. ,,~ 

79 E todas as contas dos Theloureiros Ultramarinos fe poderao 
ajuftar pelas certidões dos Commilfarios Subdelegados, pelas quaes 
confte do dinheiro, que os ditos Thefoureiros confeffaó ter em (eU 
poder, e que o tem prompto para ·o enviar, ou entregar a quem lh.e 
for mandado, e da$ Bulias, que lhe íobejaraó; porque p:ara efte effe~· 
tQ de fe ajuftarem as contas, e naó haver nellas confufaó, fe fará recei
ta podemb.rança fobre o Thefourei ro Geral de todo efte dinheiro, e 
Bulias; e affim mais de todo o outro dinheiro de letras acceitadas, .de 
que ainda naó tenha chegad ... o o tempo do paga·inento, como fica dito 
no§ 30 ;_com tal declaraçao porém, que tudo o que fe arrecadar coat 
effeito. feJançará em receita ordinaria, e fe porá verba na que fe ca!re-. 
gou por lembrança ; e os Thefoureiros fe naó haveráó po-r defobnga
dos antes de fe receber o dinheiro com real, e verda'deira entrega' 
nem as letras correráó por conta da Cruzad3 em ,quanto naó forem pa· 
gas, ainda que (ejaó acceitadas, e pela Cr~zada fe coilcedá algullla. 
~f pera ás pe1foas ., qu.~ as acceitaraó, além do tempo, e do lugar, ,til 
qu~ fe havia de fazer o pagamento. 
· So Haveráó os Thefoureiros m6res do Reino a dez reis ( p) pot 
cada Bulla, que gafl:arem ,., de qualquer forte que feja, e 0 me f mo .nas 
de Defuntos, e de Compofiçaó, e dois reis por cada hum dos EfcntoS 
do J ubileo dos f eis mezes , e ifto além dos tres reis por cento, que 
haó de levar do dinheiro, que cobrarem das caixa5b das Igrejas; e tud~ 
o que refpeél:i vamente fe montar nos dez reis, dois reis, e tres reis act
ma ditos ,, lhes ferá levado em conta pelos Contadores, que efte_he 0 

premio, que até agora tem parecido jufto pelo trabalho de levar' e 
di (pender as Bullas, e cobrar o procedidq de lias, e _pela defpeza., que 
niffo haó de fazer , 'e com os Prégadores, Commiffarios Subdelegados, 
e feus Efcrivães: e quando parecer ao Commi~a rio Geral, e Depu~~: 
dos , que ha de novo alguma jufta caufa para fe accrefcentarem, ou 
miouirem os dez reis de cada Bulia, o poderáó fazer com tal modera
çaó, que nem o rendimento da Crnzada, nem os Thefoureiros rnóres 
pelo accrefcentamento , ou diminuiçaó do fallario recebaó ·aJgul11a 
quebra confideravel. 

8 I .Os Thefoureiros móres Ultramarinos levaráó (por ora} de ca" 
da Bulia aquillo, que até agora coftumaraó, conforme aos a.tfentoS' 

: ~e 
r ' d...- TI r · ' I ~ d · da 13 uila' ( p) PreLentemente to os os 1e10ure•ros mores evao ez re1s porca , in~ 

e dois reis por cada Efcrito, excepto nas Minas do Rio de Janeiro, em que levao ' ·or 
coenra reis por ,cada Bulia 1 e quatro rei~ por cada Efcrito ~ e por efia ra:zaó he J:tlíll 
a efmola. · 1 ,_ 



que ·c:orn eUes eftàó feitos; poréll,l nos que de novo fe h?uv~rem de 
faz_.eF, fe trabalhará-por accommo·dar os partidos de manetra, que lhe 
nao ,fiqne mJl is de dez .reis por ca~a Bulia;· e nos lugares ·onde párecer 
neceífa rio fuftentar o accrefcentamento do falia rio , que até agora hou· 
ve' como h e na Jndia, e e.m Pernambuco, que fe leva a. treze reis por 
Bulia, excepto a Paraíba, e o Rio G 'raride, e o Rio de Janeiro, que 

1 
al-ém dos dez reis, levaó huma Bulla de quatro vintens morta em cada 
Cento; naô fe podera de novo exceder efta taxa, fem para iffo haver 
gr:nde caufa de tal qualidade, que em cada hum ·.dos ditos lugares fe 
nao adm.iniftraria a Bulia fe naõ houve1fe accrefcentamento no fallario. 
E i fio mefmo f e guardará' nos Bifpados ·, e pór.tos Ultramarii~os, aonde 
.os Thcfoureiros tiverem menos de dez reis de cada Bulia , como he . 
M:azagaõ, aonde levaó a [eis ~eis ,' dos q_ua.es naó poderá? pafFa.r fe~ 
haver a fobredita ca·ufa. ' 
~~ 8 2 Os 'J?hefoureiros m0res do Reino; e Ultramarinos proverá~ 

8 Thcfourelfos peq_uenos, ( q} e feus Efcrivães, e com fua aprefen-
taçaó, fem o.utra alguma folemnidade -, poderáô exercirar feu officio , 

·C &azar · de todos os privilegias a-baixo declarados ~ § '8·) • . E porque 
ate a.gora houve nifto grande exceffo em fe eiegerem mais The[o.!)l·rêi• 
.r-o!S pequenos, e Efcrivães, dos que eraó neceffarios' para ~ repartiçaó 
da Bulla, e fe creavaó ounos

1 

OjJi"ciaes efcufados, qul; per.tenclíaó eftes 
cargos para fe ajudarem dos privilegi0s: Mando; que daqui em diaa-· 

· te, em cada Cidade do··Re.iAo ,. e Ultramarin.as ., ·e na ViUa ,de Santa.; 
rem, naõ potra ha:r-ef;máís··qu~ ~té d,o-i~ Thefoure-iro.s pequenos· t e ou .. 
hos tantos · ~fcrivães, ainda que-etn:ca·d8i. huma qeftas .partes haja mui:. 
tas P.aroq·mias, e nas mais: ViHas, e Lug~res; - e bem affim em cada hu., 
~~ d~s Igrejas Matriz~s ~os ~i~paGl()):s · ; naó_ h~ye·li~ mais q~e- ~um The.; 

' u~etro, e_ hum Eknvao f6mente: porém na C~dade de Lisboa ha
~e~~ q~atr~ Thefoureüos com feus Efcrivâes-j que feraó eleitos pelo 
C ornmdfano. Geral, e ·Ihes feráõ· pairadas fua•s Cartas como até ago.ra. 
e .cofi:urnou~ , e d·aráõ fiamça na fórma , que eftá <!>,ni~nado ao's Thefou
~~nos móres dos Bi'fpados,..' .e a~ftiráó .. nas ~qatro .. Jgn;j.as '· que .Para i(-

F 
efl:aõ finaladas ., que fao a Se; · S.1_Dommgosr, ~ M1Cencor:dta, e S. 

r ·r c anct co , ·e ahi· da ráó as Bulias a todas· as pdfoa.s, que as,1o·rem to-
rnar; e além dos Thefounei ros .,.·qtre ha de ha:ver1neftas quatro Igrejas, ' (. 
P~derá o Commiffario Geral efeg_er os ·mais qu.e lhe .·parecer neceffario, 
a 1.~ dentro, como fóra · dos muros da Cid~de de Lisboa,. n•a.~!Paro :. 
qulas ptincipaes, e ao.nde até agcira fe coftumou.hav.er·Thefoureiros 
Peqnenos 

8'3 ·. E.feJ?áó advert,idos os Thefoureiros àa Cidade de Lisboa, e os, 
~ais Thefo'ureiros pefilue;nos do Reino, e Ultramarinos, e feus Efcri..:-
vaes ,_ d C 
. fi '_que a nenhuma peffoa ~em a.BuUa da Crtilzada, ~em~· ~e om .. 

po~ IÇao' e a.· de . n~'funtos e Efcritos aeJubileo de felS me7;eS , fem 
prl' rneiro em cadaBuila , ~du Efcrilte fe. éfer,ever o upme da peíft:»a, que: 

Tom. VI. Hh o 
. (q) \(eja.·fe Õ 'J1.lC efta no~adg ao ~~ 91ft I ~ . - : .. · · - , : "·. 
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o pe'dio, fob pena .de quem o conttario fizer p~gar cetn cruzados. para 
ajuda da fuftentaçaõ dos lugares de Africa, a qual o Commiffario Ge· 
ral fará executar fem remiffaó alguma:. e íem embá.rgo .cle allcgarem' 
que deixaraó-de efcrever o norrie por ignorancia·, ou efquecrfuento, ou 
que rffa culpa naó foi fua, mas da p·dfoa, que pozeraó em feu lu~a~ 
para repartir as Bulias, qtie nefte cafo haó hei pe>r bem, que· f e pdfa.o 
ajudar das fobreditas defcargas, oU de ou~ras fernelhantes., pda obn
gaçaó, q,ue tem de faber o que cumpre. a f eu cargo , e de naó metrer 
nelle pelfoa, .que commetta a fobredita culpa. · 
. · 84 ·Havendo refpeito ao continuo trabalho , e occupa~aó, que 
tem os Miniftros , e O.fficíaes ' da Cruzada; e por folgar de lhe fazer 
mercê: Hei por bem de conceder ao Cornmifi'ario Geral ,. c Depura· 
dos da .Cru~ada to<;ios 05 privilegias, qué pda Ordenaçaõ do li v. z,. 
tit. 'i9· eftaó concedidos ao Prefidente, e Deput.a·Glos da Mezq da Conf· 
dencia·, . e Ordens, para que ellés, e feus triad0s, .e c01fei!'os goze!ll 
de todas as liberdades, e iz·ençóes ., que por mim._faõ concedidas ás 
pefi'oas ahi·declaradas, , ~ i lho em qu.anto eller; ·exercitarem os taçs ofli·· 
c.ios, e mais naó, falvo nas c~ufas. , que eftive.rern conteftadas perante 
o Juiz de feu foro; porque eftas perante elle, .f e acabaráõ ··finalmente' 
f em embargo de haver ce1fado o dito privilegie. E os mais O.fficiacs 
da Cruzada nomeados ·no§ z; e benia1Iim os Thefoureiros móres dos 
Bifpados., e .,Comai'cas do Reíno ,:.e O,S da Cidade de Lisboa, e feus 
Efcrivâes~ , . gozaráó .. de todos os privi.Iegios .. , e líbe~dades, ··que tenho 
concedi'do·aos Offi'ciaes ·i Feitores., e Admini:ftradores do Eftanque do 
Soli!Pa·~ ,. e C ·artas .de jogar, ·que todos lhe feráó guardad.os ioviohivel" 
m·ente, c?m os mais que :no § feguinte hei por .bem de outorgar aos . 
ThefoureiiOS pe;queaos :. e fer.á fe1U•J uiz privativ.o com inh·ihiçnó a to· 
das as ritãis Jpftiças ; e Tribunaes ·do Reino ' e .aos Conegedores da 
Corte

1
, o Deputado ·mais antigo: ém fu·as ·caufatJ cive_is, e crimes, ~m' 

que forem authe>res' ourréos' e •' f€ começarem durando o tempo da 
occupaçàó, que tiv:e ·~em ·nos. o.ffic~iost da ,Cruzada; e as que e.ibverefll 
começadas, poder& o d.i.to Juiz avo'cair a feuJ uizo, falvo fe confiar, que 
para efte~(l!ffcito affeél:aill::r~~nte íe· pêrtendeo o tal p.riy,ilegio, ou -ql!l,e 
as culpas, e. crimes fa·õ ·de quaEâade .; . ·que prov:ados me-recer.iaó peflil 

.). de morte.natural; porque defte rrues oaó. tomará conhecimento' e fi .. 
caráó ~Jrojuizo a que perrrencem: .como tambem naõ fetát).rirad·as d@ 
Juiz do feu foro as vi uvas, orfãos, e efbudantes, nem o urros de felll~~ 
lhante privilegio, que ·por minhas Ordenaçó.es ,. e Alyarás tenhaó}UIZ 
privativo.deJeu f~ro; e todos os feitos, e caufas, de que affim c'onhe~ 

. cer, fentenciará em final naJ unta: da ·Cru7..ad.a ;· e a fente.nça , que a h' 
fe'"'der, · fe .etecutará fern haver appellaçaó, 1nem aggrav:o para minhaS 
Relaç<1·es; nem . a·lgum outro Juizo, ou· Tribuna.J. · . 

8; . Item os Efcrivães dos Com'rni:ffa.rios .Subdelegados, e ·os 'fhe .. 
fóurei~os· pequ·enos, e feus .Efcrivâe·s teráõ todps ~os pri vilegíos (r) dos 

· · . Marn-
( r) Por Deereto de Sua MageU:ade de 14 de Novemb.Tó de 16'7~, eftampado ~cf· 



da Bulia da Cruzada. 24J 
~a·m.pofteiros dos Cativos, . que Eu lhes tinha concedido por h~ ma 
~ovtfaõ minha de 9 de Setembro de 162- r, e os mais que nefte Re-i . 

gtm,ento vaõ declarados., ainda que cada hum delles tenha, e poffuá Alvar.de u 

fazenda que valha mais de duzentos mil reis· naó feráó conihangidos ,deJunh. de 
' ' I IÓ7 2 

a levar caftellos nas Procifsóes geraes, e folemnes, que fe fazem cada Re~ogadet: 
anno nas. Cidades, e Villas do Reino; nem haveráó o.flicios, e encar- q~an t~ á 
g d C d I . l'd d r • ,.., d J . cnac;ao dos os o oncelho, e qua quer qua 1 a e que tepo, e UIZes, V e. cavai I. por 

1'1;!adores, Almotaceis , Procuradores, ~adrilheiros, Recebedores Decreto de 
d S. d fi r '"" d d · f 14 de: Nov. e IZas,ou eoutras ntas; -nemteraotutores,oucura ores epe·de 1671 • 

toas algumas, falvo fe as tutorias forem legitimas; nem fejaó obriga-
dos a ter egoa , ou cavallo , nem lhes fejaó lançad-os, (em embargo de Alv.expref

qu.alquer Regimento, ou ·Mand•ado noífo em contrario; nem os obrj- fid~sfi. IYlend. 

b d h á I P·H ·C·4· guem a ter eíl:as e gar-rucha , ou de ponto, ou a te·r gane o s por- Nog,. doifp. 

tas; nem lhes tomem coufa alguma contra fua vontade, de cafas de 2 4· feét. 2 • 

d , d ft b . d r d . . n. 23· cum mora a, a egas, e re ar1as, ou cafas e apotenta ona , camas, ca· .feq. 

valg_aduras; nem fejaõ aquantiad.os em quantia alguma, talha, :finta ,' · 
pedido, empreftimo, ou qual quer outro· lançamento peffoal, ou ~real , , 
que fe fizer por notfo mandado-, ou de mltra peffoa, que de nós tenha 
poder de o fazer; nem outrofim fedó conftrangidos a ir a levada de 
pre,zos, nem com dinheiros, n.em a i'r ás vigias, refenhas, e alardos · 
e fómente feráõ obrigados ao repáiro das fontes, ponte,s; calÇadas ,,~ 
teftadas de f4as herdades, valias, e defpeza della·s, do lugar onde fo-
rem moradores; e ifto em quanto fervirem os ditos officios da Cruza.; 
da ,--e Eu naó mandar o contrario com expreífa derogaçaó de cada hu ... _. 
ma das fobreditas coilfàs. · , 

86 Os Thefoureiros m6res, Efcrivâes dos Commifrarios· Subde.; 
legados, e Thefoureiros pequenos,' e feus Efcrivães Ultnimannos, 
gozará() dos mefmos privilegias, de que gozaó ·os Thefoureiros, e 
E~crivâes do Reino, excepto fómente o privilegio de ~er por feuJ uiz 
pr1vativo o Deputado mais antigo, que naó hei po~ bem ~e lho con
ceder, havendo refpeito á grande oppreffaó, que receb~riaó as par· 
tes, fede lugares taó aparta.dos os obrigaffem a vi·r litigar ao Reinoõ 

87 E mando aos Defembargadores do Paço; e aos da Cafa da 
s.upplicaçaó, e do Porto, e ás mais J uft!ças deftes Reinos, e Senha- . 
rios de Portugal, que todos; e cada hum delles em feu deftriélo , e 
~otnaJ:ca guardem, e faç~Ó' inteiramente guardar todos os ditos pri
vilegias , izençóes, graças, e liberda.des aos Minifrros , e Officiaes da 
Cruzada, ein quanto o forem, e exercitarem taes cargos: fendo cer
tos, que me haverei por mal fervido delles, fe o contrario fizerem. E 
etn efpecial mando aos Corregedores, e Provedores das Comarcas, 
que fendo requeridos por parte dos ditos Efcrivães, e Thefoureiros , 

Tom. VI. Hh ii ou 
~e Re~imento' Ce declarou , que os Theroureiros menores naõ eraó izemos de ter egoa 
d~ ca.udalaria; e {obre eíb. mater ía tem a Junta feíro hu~a Con,fulca a Sua Ma~e~a

, que pende indeci[a, Tem prefentememe os Thefouretros mores da Bulia pnvJie
fn de trazerem armas de fogo no tempo da Publicaçaó, por R.efoluçaõ de Sua_ Ma~ 
eitade de z7 de Janeiro de 174z. · . ·' · 
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ou fazendo-lhe~ queixa pnr p.er'i~a6, ·de como · ·algumas peffàas lhes 
queb.raó feus pri vilegios, e moftrando di'íl:o alguma certidaó, o~ ?u~ 
tra prova por lnftr.umento de teftemunhas 'perguntadas extraj udictal
.mente, 'lhes faç16 gua~dar o dito piivilegio , ~emendar todo o d~r.n
no, que tiverem recebido; e fe os privilegiadas perante elles qUize-

. rem demandar as peffoas .; de ·que fe fenti~em aggravados pela pena 
dos encoutos, o ·poderáó .fazer, e feráó condernnados os culpados cl11 

oito mil reis, a metade para a parte que accufar, e a .outra para o ren
dimento da Cruzada;. ~das fentenças, que nefte cafo derem, virá6 °5 

aggr~vos, e appella.çóes·ao Tribunaf da Cruz_ada; e naó fe tomar~ ~el
les conhecimento em. n~nhuma das ditas Relações. E fe os Pnvde· 
giados qu'izerem antes qu'eixar.fe ao Çommiffario Geral , e juftificar 
no Tribunal da Cruzatda a razaó da fua queixa, eile com os Depu~a· 
dos conhecerá da caufa ' ·e emendará o aggravo' cque acharem fer felt~ 

.. aos ditos Officiaes da Cruzada, corno lhe parecer juftiça •. Porém nao 
, q.fará o Corn.miffario Geral de cen~uras . , ~ ~em~lhantes proce~imenrosJ. 

para com ellas fazer guard~r os ditos pnviiegws, que para 1ffo bafta 
os poderes, q-ue de mim tem i fem 1fer neceli'ari<o valer-fe nefte caCo da 
jurifdicçaó Apoftolica. • , . , . 
, 88 E porque fendo taó grande o fruto das ·graças efpirituaes, qLJe . 
em meus Rein:os fe alcan .~aõ com a ·Bulla da Santa Cruzada, com ru,do 
.o renHimentCJ della ( l!)Ue eftá efpecia-lmente applicado ·a obra ta~ .P 1!' 
cómo he a fuftentaçaó dos lugares·.de Afric&, em cuj.as fronteiras allil1e 
continuamen'te grande numero de Cavalleiros, e Sofdados, que e~
pondo ,a ~ida em·defenfa de noffaó Santa F.é- ,. fégu.raó aos ReiiloS ~e 
Hefpapha dos Mouros noffos inimigos) he taó limitado, que naó P .. 
qe abranger a efta' e a outras pias ' e neceffa'rias confignaçóes' qtle 
nelle dbó feitas; corfvêm rnui,to, que naó fó.mente a Bu!la fe repa.rta 

· Ci!om particular cqidado ,. e .com pontua'lida.dç fe recolh~ o procedi;~ 
delta, mas tambem que haJa mUita cnnta no modo de ddpender o . 
nheiro dep.ois de recebido, por eHa ler a parte principal da boa adr:Ill"' 

· niftraça6. Por tanto o Commiffario Geral naó difpenderá, nertt ·rnarl: 
dará difpender di~heiro algum, fen~ó naque'llas coufas a que e.frá ;o;a. 
fignado, e gue forem precifamente neceffarias para boa exped1çao er
:Bulla, ainda que lhe moHrem algum Mandado, o.u Alvará do Gov 
no, ou do Confelho da Fazenda, .ou Provifaó ailianada por mírn' 0~ 
qual dífponha do dito dinheiro em outra fórma; porque fe entender~ 
fer paffada com errada informaçaó .. Mandará o Commilfario Geral P~ 
gar todos os aR nos á Fabrica de S. Pedro de Roma cinco contos dere;; 
em prata. da moeda corrente do Reino, ( s) os quaes· fe eorreg ~rs6 
aos Collettores, que pelo tempo forem, ou a quem tiver poder da e 
Apoftolica para o receber; e para effe effeito paffará Mandad~? ól~ .. 
irá aúligmado por elle, ·e pelo Chanceller, para que o Thefo~.re1 ro 1 . ra 

. re· 
( s) Depois do ui rimo levanramenco da Moeda fe pa&aó pa1·a a Fabrica de 5· 

dro dezoito mil cruzados cada anno. 



da BulJa da Cruzada. 
ral entre~ue efte dinheiro, e irá declarado quanto ha de fe·r, a quem 
fe ha de dar, e por conta_ de qual .anno; e quando, o Thefoureiro o 
entt·egar, cobrará para fua qefcarga.conhecirnento em fórma da peffi)a , 
que o receber, e logo no livro da defpeza fará o Efcrivaó deJh affcnto, 
que affignará o Commiífario Gera.L, no qua-l .Le .de.clare o que difpea
deo, porque caufa, e a quem fe entregou. . · 1 

· 

8 9 Fará o Comm.itfario Gcra·l prover- aes luga:res de Afric.a , c0n· 
forme as confign.açóes, que até agora eftaó feitas, e ao diante f.e fize
t\!m em maiores quan.ti41s, fe acon,teéer:, qu;e crefça o .rendimento da 
Bulla, que ferá com treze contos e qtünhel'ltQS mil reis a Mazaga·ó, 
( t) e quatro contos a Tanaer·e; e todo efte -dinheiro fe entregará ao· 
Thefoureiro da Cafa de Ce~ta, com mandadoS', e conhecimentos em 
fórma' e affentos feitos no modo, que fica dito' para de f.ua ~aó ore"'! 
E:~berem os Contratadores, ou as peffoas por cuja cohta correr o pro
Vtmeoto dos ditos lugares; e em nenhuma maneira fará pagamento 
de dinheiro algum a Capitâes, e Soldados, que tenhaó fervido, ou 
fe andem. aviando para irem fervir nos luganes de Africa, e a outr<ts 
partes, am~a que verdadeiramente lhes feja devido, e mandado dar, 
e moftre~ dd[o defpachos correntes. Por quanto hei por meu ferviço, 
que do dmheiro da Cruzada fe naó façaó eftes pagamentos' particula· 
res, _mas que todo o dinheiro das conlignaçóes de Africa fe entregue 
ao ·Thefoureiro da Cafa de Ceuta ; ·com(.) efiá dito. · . . 

90 Do dmheiro do rendimento da Cruzada fe tirará cada anno o 
que fe monta nos ordenados dos Miniftros, e Officiaes della, aos qua.es 
fc pagará aos quartei s por folha, na f6rma que ficà dito no§ 40. 
· 91 De toda a qu an tia de dinheiro, que render ca·da huma das· 

· Bulias, que fe gaftar nefte Reino, e nos lugares Ultramarinos, tenho 
mandado apartar qu atro reis, para delles fe fazerem os gaftos da im· 
P:effaõ, e com os fobejos de acodir a algumas obras pias; e daqui em 
dtante fe guardará efl:a ordem, que todos os annos façaó os Contado .. 
r~s conta de todo o dinheiro, que e'm cada hum delles entrou no rece
btmento da Cruzada, procedido fómente das Bulias, que fe gaftaraó, 
fazendo verdadeiro computo de quantas ellas foraó; e conforme ao 
numerwde Bulla's, que eftiver gaftado, ou ella·s fejaó de maior, ou de 
rnen:n quantia, fe apartaráó quatro reis por cada huma; e feita {om· 
rna do dinheiro' que fnontaó eftes quatro reis' fe faberá ao certo' que 
~u~ntia fic a , para della f e fatisfazer aos gafl:os da impretfaó, e ,que fo- · 
~]os ha, pa ra fe entregarem aos lugares pios a quem tenho feito rner-. 

ce~elles; e em primeiro lugar da fobredita quantia fe abaterá tudo o 
que naquelle anno dtiver difpendido com os gafws da impreffaó, (que 

feráó 

~ ~ t) Com o fundamento de .fe ter accrefcentado a guarniçaó daPraç_a de Mazagaó; 
e au~menrou a contribuiçaõ declarada nefl:e Regimento aré a quanrra de quarenta 
cont~?s, vinre e feis mil quinhentos e dezaoove reis e meio, por D ecreto de '4 de De
Zembro ele 17'4· Na de Tan"'ere fe confomem ordinatiamence oiro contos, e he ne· · 
go · ' h r ~ d tr. f cto, que nccefiita de gran2e exame; e {e a!Tenrou na Junra, que ,e nao man al.le 
a.-:er pagam.emo algum, fem fer ouvido o Thefoureiro Geral. , 
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fer.áó os que vaó declarados no§ 9 3) e o remanecente fe r~partirá e'tn 

tres partes iguaes, das quaes fe entregaráõ duas ao Coll.egio da ~oJll· 
panhia _da Cidade de Salamanca, ( u) (que fundou a Rajnha m1nha 
-senhora, e mãi, que haja gloria) e a terça parte haverá o Mofteiro de 
Bel em por eft-e Sexennio, que vai corr~ndo; e acabado elle, farei del
la efmola ao Mofteiro, ou obra pia; que. houver por bem. 

9 2 E para que na feparaçaõ defte dinheiro, procedido dos quatrt 
reis de cada .Bulla, naõ haja o enleio, e confufaõ, que houve por a • 
gumas vezes, e fe po1fa dar fatisfaçaõ com pontualidade ás cou(as. ern 
que fe ha de repartir: Mando, que no livro da defpeza, em rirulo fe" 
parado, f e lance tud.o o que fedi f pender cotn a impreffaõ ·' e nas ~f~;; 
las do Coltegio de Sala manca, e Mo frei rode Bel em ; e ferá ol:lnga 
b Thefoufeiro Geral a dar conta deftas partidas em fim de cada anno' 
para que ajuftando-fe o que tem di f pendido, fe fa.iba q1llanto fe fica de" 
vendo das ditas efmolas; e o .que fe ficar devendo, mandará o Col11" 
miffario Geral entregar ao dito Collegio, e Mofte~ro de Bel em, ~u ~ 
feus certos procuradores com a brevidade poffivel, de que paffaráo co 
nhecimentos em fórma ao Thefoureiro Geral, o qual, tanto que der 
cumprimento a toda a di vida daquelle anno, cobrará fua qui taçaó, de• 
clarando-fe nella quanto ,importou a feparaçaõ dos quatro reis, quan: 
to fe difpendeo com a impreffaó, e quanto levaraõ as efmolas, e cot 
mo fica fatisfeito . a tudo;. e da~ quira.çóes, que o Thefoureiro hoU"Je 
no fim de cada anno, f e aJudara nas contas geraes, que h a de· dar 
tres em tres annos, como fica dito no§ 3 I. , .; 

9 3 O dinheiro da feparaçaó dos quatro reis, a.ffim como eftá prlfl 
cipalmente applicado ás defpezas da impreffaó da Bulia, tambern he 
jufto, que em primeiro lugar fe tirem todas as que nella fe fizerem;, e 
porque a pelfoa, que fervir de Thefoureiro fempre -ha de fer de l11° 1 t~ 
confiança, e fidelidade, a elle commetterá o Commi1fario Geral a co;.., 
pra, e provimento das coufas que forem necelfarias para a impre .;~ 
das Bulias, como he papel, marcas de letra, e outros materiaes da 1 

.. 

prenta, Ldtarios de Officiaes, e do Padre' · ou Padres, que nella hfrtls 
verem de affiftir, e o falta rio do mefmo Thefoureiro ; e para ?ea:o 
coufas fe proceder acordadamente, terá o Thefoureiro Geral cu1d 
de faber quando o papel eftá em preço accommodado, e comprará ~:ao: 
to, que razoadamente ba.ftc para a impreífaó das Bulias daqueJle ao 

JlO, 
·, 

• ~ ' panhia . 
( u) Nao f e pagao pr~rememenre eltas confignaç9es ao Collegio da Corn ~i o. 

de Sala manca, e ao Molte1ro de Selem defde a feliz Acclamaçaó do Senbor,R pli· 
Joaó IV., fendo a razaõ naó fó fer a ' ui rima viral ic ia, mas ambas conr~arias .~ alJ\T.' 
caçaó , que manda fazer do produao da mefma Cruzada o Samo P . Gregono areS 
na B ulia Decen> effe, que he· o original da conce!Taó da Cruzada a favor d?5 I_ug pa· 
de .Africa, .e com ella fe conformaraó codas õiS mais Bulias, qQe fe lhe fegutraO• 

0
fra., 

gas que fejaó efras duas confi~naçóes, e o que f e gafl:a em as Armadas de Guarda.' Jieis 
por Bu,lla de~ de Maio de .171_5, fe "applicaéí_ os .fo bejos ela Cruzada á guer;a do~i~cru· 
da Indta, para o que ordmanameme conmbma o l eu rendimento com rrtnrd ó dar 
zados cada aono. Ulrimameme, por Bulia de 26 de Ja neiro de 17 1.0, fe ·man ~ra00• 
dos mcfmos fobejos, para as Mifsóes das Conquifl:as, feis comas de reiHada an 
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n0' , e do feguinte ; e aflim irá fe.mp1'e provend.0 a i·rnp.re.nta· ~e· modo, 
que _haj,a papel de fobreceHente , e tgdo e·ntreg:ná aos Pa.dres, que 
C<'>rrem com a impr.etfaó, pa,ra elles o terem· em cafa fepa:ra·da, do.n.âe 
9 V'aó· ti'rand<'> par a as Buil.ás , que -f e haó de i :~f>Úmi r. E bem 'affim fa. 
herá, o Thefoureiro Gerd qua.rrdf1J feráé neceffa'ri.as ma-rcas de letra pa· 
ra a imprenta, .e com tempo a ~ancl'ará vir d'e· FI.andes., fe 110 Reino 
naõ houv=er q~-em as faça; e juntamente. recolher~: , e fará .vender as 
n:arcas, que naó fervi rem; e tambem fe mformara do num·ero de Offi
Claes , qu

1
e faó neceffarios l'.ara a .i-mp·reffaó , e fará qu~ dei.:~e·r;n· q~ual• 

quer outra occl:lpaçaõ, em que efhverem, para trabalhar-em na tmp-re(· 
faõ da Bulia; e para as defpezas, que f e haó d'e fazelem to.das.as cou
fas íobre~itas, paffar.á Mandado o Commiffario Gera~'· e do que entre
gar o Thefoureiro Geral cobrará conhecimentos em fórma , e de tu.do 
fe faráó affentós nos livros, como .fica d--ito no§ 27, € 32. · E' por efta 
me_fma ordem. fe fará a defpe_za dos xuarenta mi.l FeÍS ~ que ~3i de l\.a.y;r 
pata.feu mantimento cada hum do·~ adres, qwe affiftem nâ Jmlp•reff~o, 
e os feffenta mil reis , que tem. 0 T 1efoureiro Geral pelo trabal'ho de 
prover a impreffaó de tudo o que para ella he neceffarilo , ·de rc.~colher, 
e di~pehder as Bulias, e pelo a.Imguer da caf'a, em que as ha de· ter ~;e~ 
colhidas ; -e .finalmente defte dinheim da fepara5aÕ fe ti trará a defpeza,. 
que fe coft~ma fazer com a e1mba;rca.ça.ó das 13·uUas ,, ·que fe moandaé aos 
lugares Ultramarinos; e naó te tirará defpeza alguma das que fe fa
zem na entrega das Bulias dp R6no ;· porque a fodas e1fãs faõ obriga· 
dos os Thefoure~ros a quem fe daõ. · ' , . 

94 'E fedo rendimento da Cruzada fe· pediff~ ce·rta quantia dle di..; 
n~1eiro ,, porfe· moftrar, que eft~ récehi~do in}u.ftamente, ou por fede·· 
ver premio de algum ferviço, o'U defpeza de dinheiro feita €m coufa 
~eceifaria com-ordem da J u1\:iça ; e .finalmente fe pediffe tal divida , -a 
que por direito eftiveffe obrigado o rendimento da Bulia, conftand:o . 
por legitima prova de· cada huma deftas coufas, ou outras de femellian .. 
te qualidade, e viilas em Meza; e afFentando-fe, que fe deve, e quan· 
to he a divida, o Commiffario Geral a mandará pagar-, e paffar os· 
Mánclrado·s neneffarios, ila fórma· que acima fica dit·o no·§ '-7 ; porént 

' naõ poderá o Commiffario Geral por·via de gr_aça fazér quita alguma 
de divida, que em quantia confid.eravel fe deva ao rendimento da Cru
Zada; e fómente quando . pa,recerem ta.es ,'C ~aÓ juftifica·das 'as caufas ,: 
que tiver algum devedor pará ·· a pedir, e qu~ féria jufto conéeder~fe, 
tne.fará._õ diffo Con~ulta. , p~M Eu m~ndar o qúe houver ·per meu ' fe.rvi~· 
li?, e fe os deved:ores pedtrem efpera por certa tempo , o Commdfa .. 
r10 Geral, e Deputados examinaráó em Junta as razões, que ha par~ 
fe conceder; e parecendo que faó juftas , ~debâixo das mefQlas ·feguran
ças, que effes devedores tiverem dado, lhe,s poderáó prorogar algum~ 
efpaço de tempo conv~niente para pagar o que devem. -·· . · 
· 9S . qas cont~s; qpefe ha:ó d~.'tofllar de tre~ e.m r~es an~os ao The· , 

. four.euo Geral, como eftá dito QO § 31 , te env1aráo copiai ao meU;· 
· Con• .. 

/ 
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Confelho de-Madrid com d!ftinçaó, e clatéza de quantas Bulias fe i~" 
primiraõ, de quantas .fe difpenderaõ em cada hum dos ditos armas, 
affim no Reino, corno nos lugares Ultramarinos, do que ellas rçnde
ràÕ, do que irnportaraó as compofiçóes com os Prelados, do dinheiro, 
que por qualquer outra via entrou no recebimento da Cruzada, do que 
ficaraó de.vendo os Thefoureiros, e outros devedores, das quit:as, e 
efperas, que íe lhes tiverem dado, do dinheiro que eftá _prompto para 
fe cobrar, ·e das divi·das mal paradas, e razaó que houve para fe naó 
co~rarem.; e ou,trofim de todas as defpezas com a fabrica de:S. P <; dro, 
lugares de Africa , ordenados , Collegio de Salarnanca ., e Mofteiro de 
Belem , e quaefquer outras que houver, ordinarias, e extraordínarjas, 
para que havendo de tudo inteira noticia poíía mandar o. llUe mais con· 
vêm a meu ferviço. · 

.9-6 No Collegio de Santo Antaõ, ( x) aonde, tenho mandado, 
<JUe efteja a irnp-ren·ra das :aullas, ou em qualquer outro Mofteiro de 
Re.ligiofos aonde eítiver, haverá dois Padres dep;lnfiança, efcolhidos 
por o Supedor, co"m approvaçaó do Commiífario Geral, os quaes. re
:ráó a. feu cargo a aqrninifi.raçaõ da imprenta , e refguardo das Bulias, 
-at.é cle fua maó fe entregar~m por conta ao Thefoureiro Geral; e para 
~fre effeito, em lugar fufficicnte, e ac-€ornmodado, haverá ao. m~nos 
·ues cafas com portas por dent:ro~~<:>ntinuadas hurna á 01atra, qu.e todas 
fe firvaó paraífóra. porhuma fó porta, .e efta ferá a .prim.eira ªondeef
tej~a a papel ria·s refmas, qu~ ha~ de fervi r p.ara a impreífaó; e ter.á duas 
fechaduras com duas chaves de <;liff~rent1e's guardas ,. e cada-h)u·~~ del
las, eftará em ·maõ d~ Ca·da hum d'os ditos Padres' e naó a poderá :fiar de 
vutra peífoa .fem ordem de feu Stlperiot ,~ na fegunda €ftará a impr.enra 
c;:.am. -os Officiã•es, que nella haõ de ;tta.balhar; e na ultima fe enxuga .. 
:ráq, e mette4áÕ em t,na;ços as Bulias d~p.eis de impreffas.. · 
. 97 Em quanto durar a .impreKaó ,affift~ráõ eom·ella os ditos.Padres 
coqtinua.~ente, f~m fe apartarem, dos Offieiaes, e da officina em todo 
o tempo qué-neUa trabalhare~m; .e'quando algum deJles for impedid~, 
ao menos naó falte o. outro' ' e, fé amoos· ·eftivererri impedidos' .o ,R!eJ
tor, ou Superior do Convent~ p·t:over·á .de ou.tros Padres de igual~ cot1" 
fiança. E para trabalhar na irnprenta iefcolherá o Thefoureiro Geral 
quatro Officiaes, os melhores que hotbrer na terra , que fe. defoccupa
ráó de todo ·Q' Outm f~r.viço pe1o tempo ,em <:jOe durar a,ímpr-éffaõ daS 
Bulias ; e em cada Sabbaclo:-fará com ~ll.e~feria, e lhes p-agará o falla'" 
rio de to~a .a femana,. qQ~ ferá outro tanto como até agora· Ievaraõ , e 
coftumaraõ ga.nhar; e eJI:~ pagamenrQ fe fará .com affigrila·do dos Padres, 
em que declarem-os. di.as:.:-, qu~ .efies O:ffi-ciaes trabalharaõ, ·e ao pé dei ... 
le faráó outro do dmheüo, ·que receberaó, e com eftes affignad·oS fe 
lev~rá em cont~ ~o Th~fo,uteiro Geral tudo · ~ .que por elle fe mofrrar; 
que tem difpend1do. , . Os 

~ '" ' ' • r ,, f"f r 

- ( x) 'Por Refoluçaó de Sua Magefl:a_d.~ de 7 ·de, Maio de r64·1 'r e mand0u, qtle a 
lmpreífaó da Bulia e!l:iveífe em cafa do' Comrniffari·o Geral , e prefentemer.te eftá nas 
çafai.da Adminillraçaó ,da Bulia. Veja-fe o que fica norado· ao § 7· 
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98 Os dois Religiofos, que tem a"feu cargo a imprénta, receb-e .. 
ráõ por conta da maó do Thefoureiro Geral todas as Bullas de papel 
branco, CjUe forem neceifarias para a ímpreifaó.:rl~s Bulias, de que lhe 
paffaráõ affignados para fua defcarga, da q1:1antidade das rcfmas , de 
quantas mãos de· papel, affim do gue póde fervir, como do que naó 
ferve, e de quantas folhas de papel tem cada huma maõ; e co.m efta 
mefm,t conta, e refguardo faráô ~s ditos Religiofos entrega do papel 
aos Officiaes, para que acabada a impreffaõ, fe poffaõ ajuftar as cqn• 
tas do papel branco, que o Thefoureiro Geral tiver entregue com as 
Bullas, E~criros, e mais coufas que receber depois de itnpreffás. 

99 E depois que os Officiaes começarem a fervi r na imprenta, fe 
tomará informaçaó do feu procedimento; e achando-fe, CjUC elles to· 
maraó algum pa'pel, ou Bulias impreffas, ou que fe defencaminharaõ 
alguma outra coufa das que eftaõ á fua ·conta, feráó caftjgados a f pera
mente pelo Commiifario Geral, e Ceputados, fegundo a qualidade 
da culpa que tiverem, e naõ feráó mais admittidos a {ervir na imprenta • 
. . Ioo Para provimento de cada anno fe tem entendido, que baftaó 
Oitocen-tas mil BuLias de todas as fortes, e trezentos e cincoenta mil 
Efcritos, e C]Uar'enta mil Exortações, Summarios, e Privilegies: to .. 
das eftas coufas f e imprimiráó, começando no primeiro de Maio cada 
anno, fem fe levantar maó 'da· obra até. de todo ferem acabadas; e pa· 
recendo necefrario, fe metter~ó duas prenfas, e mais O.fficiaes, pelo · 
.tnuito C]Ue importa conduir- a impreffaó com a maior brevidade, que 
for poffivel; e acabada ella por huma vez, fe fechará a porta da im~ 
·prenta por aquelle 'anno ; e f e naó tornará a ella, falvo fe faltarem Bul~ 
las., e for neceffario imprimi! las de novo; e ainda que haja alguns pa
Pe.Is miudos, dos que ordinariamente o Commiífario Geral manda im· 
prtrnir., naó ferá iifo baftante para abrir a Officina, mas poderfe-haó 
ltnprimir por alguns dos Impreffores da Cidade. · · 

Ioz O Commi!fario Geral, e Deputados vifitaráó a imprenta to
dos os annos duas vezes, h uma deJ}as antes de Maio, outra depois 
que fe começar a trabalhar na impreffuó; e faberáó fe as Peffoas, e 
Üfficiaes, que nella affiftem, faó de. tanta fidelidade, e confiança, co .. 
~o convêm para negocio de tanta importançia; e veráó as cafas da 
Irnprenta fe tem o refguúdo, e commodidade neceífaria, e em tudo 
proveráõ como lhes parecer mais acertado • 

. lo 2 Hei por bem , e ma~do, CjUe daqui em dbnte, affim na admi
ntfiraç::~ó da Bulla, como.oa cobrança de feu rendimento, na expedi. 
Çaõ das coufas, e negocias, que por qualquer vi·a lhe tocarem, e fe 
h~uverem ele delp~.clu r ,,e refol ver· no Tribunal da Cruzad·a peloCom
Iniffario Geral, e Deputa.dos, fe guarde inteirame.nte efie Regimento 
·na fórma , que nelle fe contém, fem embargo de todas as Leis, <?rde-
nações, Regimentos, Provisões. Alvarás, e quaefquer ordens mmhas 
ern contrario, que para elfe effeito todas hei porderogadas, e de ne
nhum vigor, ainda que fejaó taes que para fe revogarem ie houveffe de 

Tom.VL . li fu. 
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fazer da fub!lancia dellas ·ex:preffa , . .e declarada tnençaó.; e {em emba~· 
go de naó paífar eft.e Alvará pela Chancellaria, e haver o ~:lfeito delle 
de dur<:lr mais de hum anno, e do que difpoem a Ordenaç:J Ó do liv. z. 
tlt. 39· 40. e 44· Porém havendo cafos, que efpecialmente naó efrej 36 
providos '·por efte Regimento, e for tal a ma teria, que poffa nelles ba
yer lugar o qu~ eftá difpofto em minhas OrdenilçÓes, Regimento.·d~ 
minha Fazenda, e eftylos da Cafa da_Supplica.çaõ: Mando, que· affi~ 
íe guard.e; e· quando as coufas, que de novo fe houverem de determ.t· 
Rar, tocarem direitamente ájurifdicçaó Ecclefiaftica do CommiffariO 
Geral; e naó bailarem para iifo as declarações, que aqui efraó feitas 
em razaó de ad vertencias, e naó em fórma de L~ i, f e recorrerá ao que 
efl:á difpofto pelos fagrados Canones; e fendo as duvidas de qualida· 
de, que f e poffaõ refol ver em Junta, o Com miffario ·Ge~lill as proporá 
aos Deputados; e votando-fe na ma teria, f e lança~á no livro dos a f· 
fentos a deterrninaçaó, que no cafe fe toma-r por mais votos, a qual 
dahi em diante fe guardará , como (e eitivera alEm difpofta por efte 
Regimento; · e fe com tudo parecer, que as taes duvidas pedem decla· 
raçaõ minha , ine faráõ fobre ellas Confulta, com as razões que por 
h uma, e outra parte fe lhe off~recerem, para Eu mandar ·o que hoU'" 
.ver por meu ferviço • 

. IG3 E mand0 aos meus Defembargadores do Paço, Védores de 
· minha Fazenda, Defembargadores de minhas Relações, Correged~
res, Provedores, Ouvíd0res, Juizes de Fóra, e Ordinarios 2 e matS 
J uftiças deftes meus Rein.os, é Senhorios de Portugal, e fuas Con
quiftas, que em tudo cumpraéi, e f:.1çaó inteiramente cumprir, e guar• 
dar efte Regimento ; e ao .traslado defte em cada hum dos Capítulos' 
que nelle (é contém, fendo concertado pelo Secretario da Cruzada 1 
e a.ffignado pelo Commiifario Geral, ferá dada tanta fé, e credito, c~
mo [e fora Alvará affignado por mim. Em Lisboa, dez de Maio de m1l 
fei fcentos trinta, e quatro. J oaó da Cunha Neto, Secretario da San· 
ta Cruzada, o fez efcrever. 

R E Y. 
\. 

Alvará para ft cobrarem as divida.r da o~uzada como Fazenda Real: 
de 5 de Março de I 5' 94· 

DOm . An~on1o Matos de Noronha, Bifpo de Elvas, do Confei.ho 
de! Rei noffo Senhor, Prefidente do Cohfelho Geral da Inqudi· 

ça(5, Commiffario Geral da Bu!la da Santa Cruzada, &c. Fazemos 
1aber aos Senho~es CorFegedores ,Juizes de Fóra, e mais} uftiças ,que 
Sua Mageftade paffou hurna Provifaõ em favor da rendiçaó d·as eÚll0"' 
las da dita Cruzada, cujo traslado he o fegulnte. 

Eu EIRei. · Faço faber aos que efl:e Alvará virem, que haven~o 
rrefpeito a naó ferem até agora arrecadadas muitas dividas, qu~ fe .;e· 

. . ve.lll 
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vem das efmolas, que fe fizeraó .nas)3uÍlas daSJnt.a Cruzada ,, quepe· 
los Summos ·Pontífices foraó concedidás a eftes Reinos , e Senhorios 
de Portugal ; e pelo affim haver por mais Íe!viço de noffo Senhor, e 
meu, para melhor, e com mais brevidade fe arrecadarem, e fe poder 
de todo confeguir o effeito para que as ditas Bullas foraó concedidas: 
Rei por bem, e me praz., que o Commiffario Geral della faça execu. 
ta r, cobrar, e-arrecadar, affim dos Thefoureiros das ditas Bulias, e 
de feus fiadores, e abonadores, como de quaefquer outras peífoas, tu
do o que por ll:onta liquida [t! achar, que das Bulias, que tomaraó, e 
receberaó, ficarem devendo da efmola dellas, affim , c da maneira, que 

1 
~?r bem do Regimento de minha FazendaYe arrecadaó, e executaó as 
d1vidas, que a ella fe devem; e affim me praz, que da execuçaó, que 
nas ditas pe!foas .fç fizer, e das feqtenças, e determinações, que o dito 
Commi!fario der ácerca das dit,as dividas, naó poffa haver appellaçaó; · 
n_em aggravo; e que em Tribu_nal , nemJ uizo algum fe tome conhe
Cimento de nenhuma coufa, FJUe por qualquer. via tocar, OU pertencer 
ás_ditas dividas, e arrecadaçaõ delbs; e tendo-fe tomado de alguma, 
ÍeJ~ logo remettida com os autos, que diffo houver, no efl:ado em que 
efbverem, ao d-ito Commiffario Geral, para proceder niffo c;omo for 

. juftiça. E ifto hei affim por bem, fem embargo de quaefquer Ordena
ções, Leis, e Extravagantes, que hajaem contrario; porqu~ para e(
te effeito '-, e em quanto forem contra o que nei.h Provifaó fe contém, 
as hei por derogadas., e de nenhum vigor; e fem embargo · da Orde .. 
naçaó do z.livro, titulo 49·, que diz, que naó fe entenda fer por mim 
deroga.da,Ordenaçaó alguma, -fe da fubftancia della n'aó fizer expreff.a 
mençaõ ~ e efteAlvará me praz·, que valha-, e tenha vigor, e força, 
pofto que o effeito delle haja de dwrar mais de hum anno, [em enibar. 
go d,l Ordenaçaó em contrario. Belchior Pinto o fez · em Lisboa a>. 
de Mq..rço de 1).94· Joaó da Cofta o fez efcrever. Pelo que pedimos; 
e rogamos aos ditos Senhores Corregedores, J ulizes de Fóra, e mais 
J ufi:iças, qu.e fendo-lhe efta prefentada, e com ella requeridos por ai.:. 
gum Thefoureiro da. dita Cruzada, ou por feu baftante Procurador, 
executem , e façaó executar todas as dividas da rendiça~ das efmolas 
da dita Santa Cruzada, àté com effeito ferem arrecadadas,. pelo modo; 
e rnaneira, que Sua Mageftade manda, que fe arrecadem , e executem. 
as cljvidas de füa Fazenda; e em tudo curnpraó, e gua·rdem .o dito Al .. 
Yará , como nelle fe conté.m. Dada em Lisboa fob noff() finaÍ , e fello, 
aos 4 dias de Agofto. , Gafpar Ribeiro Botelho ., Secretario do Confe
lha da Cruzada a fez. Anno de 15'95'· :::::: 'O Bifpo d'Elvas. 

Outro [õbre o mefmo: de ·2-4- de Janeiro de t6o3. 

EU ElRei. Faço faber a todo~ os Corr.egedores, Oavidm:es , e 
·Provedores das Comarcas deftes Reinos, e Senhorios de Portugal, 

e aos Juizesde fóra, ~ Ordinarios, e a quaefquer outros] uizes ·, eJ uf ... 
,Tom. VI. li ii . tiça~, · 



Regimento 
tiças, Alcaides, 1\'leirinhos, Ofliciaes, e peffoas a que efte Alvará, ou 
traslado delle, a.iligoado por Antonio de Mendoça, do meu Confdho, 
Prefidente da M,eza da Confciencia .J e Ordens, Com·OJ iffario Geral da 
Bulia da Santa Cruzada, for moftrado, e o conhecimento del! e perten· 
cer, que por alguns Thefoureiros , Recebedores, e outros Miniftros' 
e mais pcffoas, que intenderaó na arrecadaçaó do dinheiro pro·cedido 
c;la efmola da dita Bulia, o naó terem até agora entregúe aos Thefou· 
n~iros das ditas Comarcas, nem ao Thefoureiro Gerat della, tendo-o 
recebido, e devem muito dinheiro, que naó querem acabar de pagar: 
Hei por bem., e mando a todos, e a cada hum de vós, que tanto que 
por ordem\ ou mandados do dito Commiffario Geral, affignados por 
elle, vos for requerido, façais logo, e fem dilaçaõ alguma, execuçaó 
com effeito nos ditos Thefoureiros, Recebedores, e mais peffo;as pe· 

· las quantias, que nos ditos mandados f<;>rem declaradas, os quaes em 
todo cumprireis inteiramente, fem duvid.a, nem embargo algum, que 
em nenhuma fórma admittireis de mapeira·, que por falta de diligen
cia fe naó deixe fazer tudo o que o dito Commifiàrio Geral ordenar; ·e 
procedereis na arrecadaçaó do dinheiro, que os ditos 1;hefoureiros, 
e mais peffoas deverem, e nas execuções que fizerdes, affim nelles, co· 
mo em feus fiadores, e abooadores, na propria fórma, e maneira, que 
por bem do Regimento de minha Fazenda f e procede na arrecadaçaó' 
e eJÇecuçaó das dividas, que a ella fe devem: e naõ fazendo vós o q~e 
pelo Commi1fario Geral vos for ordenado, com cuidado, e diligencl~ 
q.ue he neceffaria, e convêm : Eu com fua informaçaó vos mandar~1 

dàr a reprehenfaó, e caftigo que houver por meu ferviço; e depois de 
~ardes refidencia de v.o1fos cargos' vos naó darei defpacho para me 
fervirdes em outros, fem certidaó do dito Commiffario Geral, de co-
mo na arrecadaçaó, e exec.uçaó das ditas dividas procedeftes. E efte fe 
cumprirá, pofto que naó feja paffado pela Chancellaria, fem embargo 
da Ordenaçaõ em contrario. Antonio de Moraes a fez em Lisboa a z4 
de.J anei rode z6o 3· Joaó da Cofta a fiz efcrever. Duarte da Cofta c:a· ' 
brat ·, Secretario do ConCelho da Cruzada o fiz trasladar da propna' 
que .fica em meu poder, e vai na verdade. Em Lisboa , 26 de Mar)0 

de 1603. :::::: Antonio de Mendoça Commiffario .• 

.ll.Jvard pa_ra os Officiaes da Cruzada naô .ferem obrigados a outro 
cargo : de 9 de Setembro ·de 1 62. 1. 

E U ElRei. ·Faço faber aos que e.fte Alvará virem, que. havendo ref· 
peito ao trabalho, e oecupaçaó, que os Thefourciros, Efcrivâe~, 

e Officiaes, e mais MinHl:ros, que .por ordem do Commiffario Geral 
da Bul1a da Santa Cruzada intenderem no negocio della, haó de rer 

·emfervirem osditosofficios ·; e porlhesfazer mercê: Hei perbern, 
f:! '!ll_e praz, que em quanto ~lles nifto ~orem occupados, Aao poífa6_f~; 

· obngados, nem conftrang1dos a fervu outro algum cargo, nem 1r 
gue.r-



da Bulia· da Cruzada. 
guerra contra fua vontade, e gozem, e~ ufern dos pr·iviieg~os, e libera 
du?es de que gozaó os Mampofteiros dos Cativos ,_os quat:s f e .lhe c um: 
pr~ráó corno te o elles foraó: e mando a todas as minhas}ufti 1ç::1s, Of
fi~taes, e pe!foas a que efte Alvará, ou ·traslado 9elle, affignado pelo 
dno Commiffario Geral, for moftrado, e o conhecimen-to delle pert~n
cer., que o cumpraó, e guardem , e façaõ inteiramente cum.pri r, e 
g~ardar corno nelle fe contém; ao qual traslado fe dará tanta fé, e cre-. 
dtro como a e fie propri0 por mim . affignado, que me praz que valha , 
P~fro gu·e e e.ffeíto de li e haja de durar mais de hum anno, e que. naõ 
feJayaffado pela Chancellaria, f em embargo das OrdenaÇÕes ern con
trart{). C i priaó de Figueiredo o. fez em Lisboa a 6 de Setembro de 16.2.1. 

E eu P~Fo Sanches FaFinha o fiz efcrever. 
REY. 

' • 
Para eleger Tbefoureiros menorc;: de 9 de Setembro de 1.62. I. 

EU EI'Rei. F<1ço faber a vó.sJuizes, ~ereadores, e mais Officiaes 
das Cameras de todas as Ctdades' Vtllas, Concelhos, e Lugares 

~eftes Reinos, e Senhorios •de Po.rtugal, que por; ql1anto para boa ar-. 
recadaçaõ da e f mola das Bulias da Sama C:ruzad.a, ql:le fe romarem fem 
logo fe dar ddlas a dita efmola, con·vêm que h~ja em cada Freguezia. 
huma peífoa fegura, e abonada, de boa confciencia, e eútenditriento, 
que teryha cargo de arrecad.ar: Hei por bem, e vos mando, que fen· 
do para ilfo requeridos pelos Commiífarios; The(oureiros., e Execu
~o.res, e por quaefquer outros Miniftros, e Officiaes da dita Bulia, ele .. 
Jats, c nomeeis em Camera pelfoa, ou peffoas, que forem neceffuias 
para em cada Freguezia, ou Lugares terem cqidado de arrecadar a e f
mola das ditas Bullas, que Jfe· tomarem fem logo fe dar o dinheiro dei .. 
las; e a dita elciçaó fareis nas Cidades, Vi lias, Concelhos, e Luga
res aonde houver Officiaes da Càmera , e' nas Aldêas, ou Freguezias, 
0.nde os naó houver, fe fará a dita eleiçao peJo Prior, Reitor, Viga
rio, ou Cura da tal Igreja, ou Freguezia, conforme a inftrucçaó, que 
por ordem do Corn.miífario Geral da díta Bul'la foi dada, affiftindo a 
rifo o Juiz da Vintena , ou Jurado da ta i' Aldêa, ou Freguezia ; e as 
Peffoas que affim forem eleitas para a arrecadaçaó da dita efrnola, fcráõ 
obrigadas, e conftrangidas a i ffo, fob pena de vinte cruzados; e naó 
~Uerendo a ceei rã'~\ o cargo, além da di ta pena, os hei por emprazados, 
Para que dentro em qui.nze dias ap'pareçaõ em minha Cor,t~, peraate 
° Commiffario Geral, a dar razaó por que affim o naó cumprem: a qual 
arrecadaçaó as ditas peffoas farâó pela orde~; e rregimento, e confo·r- ' 
llle aos roe~, que para iffo lhe feráó dados pelos ditos Çommiffarios, 
e lllais Officiaes da dita Bulia; e fendo neceffario fazer-fe execu~::JÓ nos 
devedores, o dito R~cebedor a fará 'com hum Quadrilheiro, ou Vin
taneiro, ou outro O.fficial por elle requerido, fem e>utro mand·adQ '~~ 

J ufti-



Regimento 
Juftiça; as quaes peffoas' que affim nomeard~s, além de ferem abo
nadas, e de confiança, feráõ moradores nas Cidades, Villas, Conce· 
lhos ,.Lugares, e Freguezias, onde houverem de fazer a dita arreca
daçaõ, para que mais facilmente poffaõ niffo "intender; e dé como af
fim as elegerdes, fe fará alfento nq livro da Camera, e haverá cada 
lmm pelo trabalho que levar hum real , pela efmola de cada Bulia que 
arrecadar; o que huns, e outr.os affim cumprireis com muita brevida· 
de, e diligencia, tanto que para iffo fordes requeridos com efte Alva
rá, ou com traslado delle, affignado pelo dito Commiffario Geral , a 
que fe dará tanta fé, e credito como a efte proprio por mim affignado' 
G qual me pra~ que valha, tenha força, e vigor·, como fe foffe C:1rta 
feita em meu nome, por mim affignada, , e palfada pela Chancellaria' 
pofto que por ella naõ feja paffado, fem embargo das Ordenações ertl 
contrario. Cipriaó de Figueiredo a fez em Lisboa a 9 de Setembro de 
z 6:u. Eu Pera Sanches Farinha o fiz efcrever. 

R E Y. 

Jllrvard pttrafe cobrarem as dividas da Cruzada como Fazenda Real, e qtte 
tJJo}irem certidaõ do Commiffario Geral : de 9 de Setembro de I 6 2 I. 

- I • , 

D U ElRei. Faço faber a todos os Corregedores, Ouvidores, Pro-
D ve-dares das Comarcas de!t:es Reinos, e Senhorios de Portugal, .e 
aosJui'zes deF6ra, eOrdinarios, e aquaefqueroutrosJuizes,Juih" 
·ças , Alcaides, Meirinhos, Ofliciaes, e peffoas a que eie Alvárá, oU 
traslado delle ·; affignado pelo Cornmiffario Geral da Bulia da Santa 
Cruzada, for moil:rado, e o .conhecimento delle pertencer, que por 
algun& Thefoureiros, Recebedores,. e outros Miniftros, e mais pef .. 
foas, que in tendem na arrecada.çaõ do dinheiro piiocedido da ef~ola 
da dita Bulla naõ terem até agora entregue aos Thefoureiros das d~taJ 
Comarcas, nem ao Thefoureiro Geral della ~tendo-o recebido, e nao 
pagarem com a brevidade, que convêm: Hei por bem, e mando a~-

1 dos, e a cada hum de v6s, que tanto que por ordem, ou mandado 0 

dito Comrniffario Geral, e affignado por elle, vos for requerido' fa .. 
çaís logo , f em dilaçaó alguma, execuça6 com effeito nos di ros ~he
íour~iros, Recebedores, e mais peffoas pelas quantias, que nos .d 1 :0 ~ 
mandados forem declaradas, os quaes em todo tempo cumpri re1s 10 

teiraríJente, fem duvida, nem embargo algum, que em nenhuma f~· 
ma admittireis, de maneira que por falta de diligencia fe n&Ô deix.e e
fazer tudo o que o dito Commiffario Ge.raLordenar; e procedere1s na 
arrecadaçaó do dinheiro, que_ os Thefoureiros_, e mais peffoas de;~: 
.rem; e nas execuções, que.fizerdes afiim nel.Ies, como_ em feus .fia e
-res, e abonadores, , na propna fórma, e manetra, que por bem d~ ~as 
gimento de minha Fazenda fe procede na arreçada~aó, e execuçao .. 

· d1V1· 



da Bulia da Cruzada. 25) 
di~ida5, que a ella fe devem; e na6faz~ndo v6s "·~ que pelo dito Com .. 
tnlffario Geral vos for ordenado. c·o.m o cu'idad<:>, e diligencia que ae 
necefi'aria, e convêm: Eu com fua informaçaó vos mandarei dar are
prehenfaó, e caftigo, que houver por meu íerviço; e depois de dardes 
refidencia de voffos cargos, vos naó darei defpacho para me fervirdes· 
em outros, fem certidaó do dito Commiffario Geral de como na arre· 
cadaçaõ;, e execuçaó 'das ditas di vidas procede.ftes; e ao traslàdo defte 
Alvará, affignado pelo Commiffario Geral, fe dará tanta fé, e credi to~ 
como a efte por mim affignado, que fe pu mp-rirá, p0fto qi:le o effcito 
delle haja de durar mais de hüm anno, e que naó feja paffado. pela 
C_hancellaria, fem embargo das Ordenações em contrario. Cipri aõ de 
FJgueiredo o fez em Lisboa a 9 de Setembro de I 6.2. I. Eu Pero San-
ches Farinha o fiz efcrever. , 

R E Y. 

Outro do mefmo: de 9 de ~etem'bro de I 62 ·1~ · · • 

EU ElRei. Faço faber aos qu.e efl:e Alvará vir~m, que por allim 0 
,haver por mais ferviço de noffo Senhor, e meu, e para que as ef

lllolas, que fe derem da Bulia da Santa Cruzada, e as dividas q·ue · 
deHas fe deverem, {e atrecadem com mais brevidade, e fe poder de 
todo confeguir o effeito para que a dita Bulia foi concedida: Hei por 
bem, e me praz, que o CornmiJfario Geral da dita Bulla faça execu
tar, cobrar, e arrecadar .affim dos Thefoureiros della, e de feus fiado· 
res, como de quaefquer outras peffoas, tudo que por conta liquida fe 
~char, que das Bullas, que tomaraó., e receberaó, ficarem d~vendo 

a. e~rnola de lias, affim , e da maneira, que por bem do Regimento 
~e mtnha Fazenda fe arrecadaó, e executaó as dividas , que a ella fe 

evem; e affim me praz, que da execuçaõ, que nas ditas peffoas fe fi. 
Zer, e das fentenças, e determinações, que o dito Commiffario Ge. 
~alder ácerca das ditas dividas, fe po1fa conhecer na f unta da .Cruza
a' fem aggravarem, nem appellarem para outro Tribunal, e que em 

0 \ltro, nem Juizo algum fe tome conhecimento de nenhuma coufa, 
Jue por qualquer via tocar, ou pertencer ás ditas dividas, e arreéa-

açaõ deltas; e tendo-fe tomado d'e alguma, ferá logo remettida com 
os. autos, que diffo houver, no eftado em que eftiverem, ao dito Com· 
l'tldfario Geral, para proceder niffo corno for juftiça ; e ífto hei affim 
~orbem, fem embargo de quaefquer Ordenações, Leis, e Extrava· 
~antes, que haja em contrario; por~ue para efte effeito, e em quanto 
ore,u contra 0 que nefl:c: Alvará {e contém, as hei por derogadas, ,e de 

nenhum viCTor · e ao traslado defl:e Alvará, affignado pelo dito Com-
lni[ • b ' I d ft o • a . ar1o Geral, f e dará tanta fe, e cre i to como a e ~ propno por mtm 

ffignado·, que me praz que valha, poil:o que o effeito delle haJa dedu
tar mais de hum anno _, e que naq feja paffado pela Chancellaria, fem 

· enl-



'Regin1ento 
embargo das Ordenaçõ.es em contrario. Cipriaó de Figueiredo o fez 
em Lisboa a 9 de Setembro de I 621. E eu Pero Sanches Farinha o·.tiz 
efcrever. r 

R E Y. 

Alvard a favor da Publica;aõ~ de 22 de 'JunhfJ de 1 fí72.• 

EU o Principe, .c:omo Regente, e Governador deftes Reino.s, e 
Senhorios, fa<io faber a vós Oefembargadores das Cafas da Sup· 

plicaçaó do Porto, Corregedores da Corte , Senhores de Terras, AL .. 
cáides móres, Capitães, Fidalgos, Corregedores, Provedores, e Üll"' 
vi dores das Comarcas, Juizes, Vereadores, e Officiaes das Cidades' 
Villas, Concelhos, e Lugares, Cavallei~os, Efcudeiros, vaffallos' 
fubditos, · e naturaes deftes meus Reinos, e Senhorios de Portugal, a 
que efte Alvará, ou ~raslado delle, affignado pelo Comrniffario Geral 
da Bulla da Santa Cruzada, for moftrado, que o Papa Gregorio XI~· 
de gloriola memoria, e ultimamente o Papa Paulo v~ concedéo a dtt~ 
Bulia pelas caufas, e refpeitos que nella fe contém, com muitas, e rnut 
grandes indulgencias ,jubileos, e faculdade~ para as peffoas, que colll 
fuas e f molas ajudarem a fuftentaçaõ·, e .defenfaó dos lugares das p~r· 
tes de Africa, que eftaõ unidos á Coroa de Portugal, (!m cujo effettO 

.fómente Sua Santidade manda, que as ditas efmolas fe .difpendaó_; e 
porque a dita Bulia fe ha de p_ublicar em todos os lugares dos dttoS 
meus Reinos, e Se'nhorios, e convêm que feja nelles recebida com tO" 

· da a folemnidade, veneraçaó, e acataá1ento qtle he razaó, vos rogo' 
encommendo, en1ando a todos em geral, e a cada hum em efpecial' 
que fendo requeridos pelos Commiffarios , e mais Miniihos, . Ofi· 

· ciaes, e peffoas, que ás ditas Cidades' · Vil las, e Lugares, e Conce" 
lhos forem intender nefte negocio por via do dito. Commiffario Geral' 
e com feu poder, faculdade, e inftrucçaô , affignada por elle, f~llada. 
com feu fello, que venhais ao recebimento da dita Bulla, e façats P.a .. 
ra iffo i r em proci!faõ os vifinhos , e moradores das di tas Cidades, Vl1" 
las, Concelhos, e Lugares onde entrar, acompanhando as Cruze~' 
Clerefia, e Confrarias; e do dia que a dita Bulia entrar, até que feJa 
aprefentada, e recebida, naó confenti reis, que nas praças ,, nem te~~ 
·das publicas fe trabalhe, e obrigareis aos moradores, e povo dos dr 
tos Lugares a ir nas ditas Procifsões, e ouvir a Prégaçaõ, que naque ... 
le dia houver.; e em tudo o mais que for neceffario affim para a Bulia 
fer _recebida coril a ~e~era~aó, e dec_encia que convêm, como para~ 
mats que tocar ao rnmiileno, e meneiO, das coufas, e negocias que de 
la fuccederem, fe cumprirá inteiramente o que for ordenado, e decl~~ 
rado nas inftrucções do dito Commiffario Geral, fem niffo haver duVI .. 
da, embargo, nem impedimento algum, e fem ~mbargo de quae~quer 
minhas Ordena coes, e Provisões, que em contrario haJ· a ,· e dareis' e 

s · · fa· 



da Bulia da Cruzada. 2)7 
fa~~is d~ r aos d,j tos O.fficíaes,. e peffoas, que o e fie negocio , e na ad .. 
m1r1iftraçaó delle intenderem, para elles, e para as peffoas, e cavalga ~' 
duras que comíigo levarem, poufadas, eftrebarias de_graça , em que 
bem, e feguramente fe poffaó agafalhar, de maneira que nnó iejaó ef· 
talagens publicas; e affim mantimentos, beftas, guias, e o mais que 
lhes for neceffario por feu dinheiro, que elles pagaráó pelos preços, e 
efl:ado da terra; e com tudo o mais tereis particular cuidado de lhes 
f~z~r todo o. agafalho, e bom tratamento que ~e · razaó, e naó confen
ttreJs que lhes feja feito aggravo, nem moldha alguma de obra, ne'm 
de palayra; porque por efte prefente Alvará os feguro, e tómo debai
Xo de minha protecçaó: e ·fe àlguma· peffoa, ou peffoas commetteretn , 
ou fizerem contra elles alguma cou{a , que na,ó devaó, incor.reráõ nas 
penas, em que por direito incorrem os que quebra6 o f~guro R~al de 
feu Rei , e Senhor: e affim dareis, e fareis dar aos Commiffan.os, e_ 
Recebedores, e quaeíquer outros Officiaes, que intendcrem nas cou· 
fa~ da dita Bulia, todo o favor, e ajuda que vos pedirem, e houverem 
mdl-er para inteiramente poderem aclmínHl:rar -, e exercitar feus cargos, 
e arreca_da~ o diaheiro, que das efmolas da dita Bulia proceder; e naó 
conf~nt~rets, nem dareis lugar que fe préguem, nem publiquem ou
tro_s JUbdeos, graças·, nem indulgencias fem licença do dito _Commíf
farmGeral; porque tirando as que faõ concedidas aos Superiores das 
Ordens Mendicantes, quanto aos Religiotos das ditas Ordens, todas 
as mais, aflim de ·.quaefquer @Utros Moft~iros, como dos Hofpitaes, 
Confrarias 1 Univerfidades, lugares pios, e pefroas par6culares eftáó 
por authoridade de Sua Santidade fufpe11fas em quanto 'durar o tempo 
de_fl:a Santa Bulia: e fendo algumas· peffoas achadas prégando , ou pu.:. 
âltc~ndo algumas graças, indulgenc'ias, ou perdões d.urando o tempG 
~dita Bulia, as prende reis 7 e tàreis faber ao Commiffat:io do Arce

~tfpad0, ou Bifpado onde for, para proceder con'tra elles como .for juf~ 
tiç~. E vós ditos Corregedores, Provedores, Ouvidores, Juizes; e 
llla1s Juftiças cumprireis, executareis, e fareis inteirameJ;J.te cumprir, 
e dar á execuçaó as ditas Inftrucçóes do Commi1fario Geral, e de .to .. 
das as mais Provisóe$, e Cartas que <dle fobre a dita Bulia,. e arrecada_
çaó do procedido della palfar, affignadas por elle, e felladas dos feus 
~ellos, fob as penas, que nas di tas ln{hucções, e Provisões, ou Cartas 
. orem poil:as; porque affim o hei por ferviç0 ·de noffo Senhor, ·~meu; 
e naó cumprindo algum de vós com · a diligencia neceffaria todas as 
Iaufas' ou cada huma das que nefte Alvará f\! contém ; e as qu~ n~s 
nftrucções, e Provisões, que o Commiffario Geral fobre efte negocto 

Paffar, forem declaradas, Eu, com fua informaçaó, vos mandarei dar 
~ reprehenfaó, pena, e caftigo, que houver por meu ferviço, ~egu~
Ga for a qualidade da culpa , ou negligencia. E o dito Commdfano 

~rat vos poderá emprazar, para que dentro em certo termo appare
;ais el.il1 minha Corte a ?ar a razaó por que _affim o na? cu_mprifl:es. E 

0 tras1ado defte Alvara, affignado pelo dtto Commdfano Geral, fe 
, Tom. VI. Kk . d~ .. 
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durá. tanta fê' e cred1to' como a efte pmprio por tnim affignado' que 
me pr<1z, que valha , tenha força;· .e· vigor., co-mo [e foffe Carta feita 
em meu nome, por mi·m affigoa.da, e paffada pela Chance.llaria, pof# 
to q_ue por ,e lia naõ feja paffado , fiem embargo das Ordeoaçóe~ em 
eonrrario. Manoellll·oCputo. .o.fei em Lisboa a 22 deJunho de 167Z• 
Jacintho Fagundes Be~erra. o fez efcrever .. , , ' . · 

P RI N CI -P E. 
. I 

41-vart!, para que pofTaõ ter T:he[oureiros, e lograr osprivilegios, ainda que 
tenha o mais de duzentos mil. reis : de 2::. Jé Junho de. I 6 7 2. 

' ' ' 

EU o Príncipe, como Regente, e Govt;rnador deftes Reinos, e 
Senhorios, fa·ço. faber aos. quê efte Alv.ará virem, que mandei pa~· 

far l?rovifa'Õ, para qu.e os .filhos dos. Mampoftei-ros pequenos' , que tl"' 
veffem privilégio~, f e naó déifem aos· homens, que de feu tem d,uzen· 
tos mil reis, e dahi para cima ; e damdofe-Ihes, fe naó gu-ardaffeiJl; .e 
porque fui informado, que o_s Co.rreged0res da.s Comarcas executavaó 
a dita Provifaó contra os Thefoureiros, Mampofteiros da Bulla daSan· 
ta Cruzada, .me que f e fegue mui.tó prejuízo .t.arrecadaçaõ das efm.ol~s 
de lia~ e de minha Fazenda: pelo· que hei. por bem, que a di ta. ProVI"" 
fflÕ fe naó exe.cute contra os ditos Th.ef0.ureiros, e Mampoft~iros da 
dita :Bulla da Cruzada; o que áffim me pr~~, fem embargo -de quaefi 
,quer Leis, qúe em ~ontrario haja, e da dita Provifaõ. E mando a .ro· 
das" os Çorregedo~es , J ú1zes, J ufriças ; Officiaes , e peffoas a qu~m o 
c0nhecimento difto pertencer, que cumpraó, e guardem efte Al·ya~á 
C{)ffi'O nt;ll€ l.e contém; o qual 'quer'o que valha, e tenha força, e~vi· 
go'r, pofte q_ue ô effeitó delle haja de durar mais de hum anna' fe.ltl 
embargo da Ordenaçaõ em contrario. Manoel do Couto q fez em_ Ltf· 
boa a 21:2. de-Junho de 1672. Jadntho Fagundes Bezerra o fez efcre"' 
ve·r. 

· P R IN G I p· E. . ,·: 

.Al71àrá ,para que os Offidaes de Guerra guardem O'i' privilegias:; de -'f3 
de Junho de I 67 :2.. , , , 

E, U o·. Princjpe, como Regente, e Governador:dos Rein?s de:- J?Pr; 
. trugal, e.Algar;ves, &c. Faço faber aos que efte Alvará. v1re.r:n ,qu 

tendo tonfideraçaó a me haverem repr.efentado o Commiffario Geral~ 
e Miniftros da Bul1a da Santa Cniz·ada, ·que de fe naó .g,u.ardaretll 05 

pr:~vileg-ios. della aos Thefoureiros menores, que repartem as BullaS 
. pélas Fregu~zias, e cobraõ .as efmolas dellas, naó achavaõ, quem. fe

qltize1f6! -enc_arr.egar das,dita.s BuUa~. , o·q_U€ ~r.a em gunde.preju.izo .do 
· · ten• 

/ I , 
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r~ndi~ento da dita Cruzada, qu~ fó confiítia nc1 guarda dos ditos pri .. ; . 
vlleg10s, por naó terem os'Thefoureiros menores emolumentos alguns . 
defie trabalho, Q.ouve por meu fervi~o ordenar por Decreto de quatro 
de Maio de feifcentos feffenta e dois ao meu Confelho de Guêrra, que 
paífaffe as ordens neceffarias, para que em cada Freguezia de, todas as 
do Reino fe guardaífe hum fó privilegio da Cruzada ,,por bem do qual 
Decreto, e para inteiro cumprimento d~lle mandei paifar efl:e Alvará, 
pelo qual ordeno, e mando a todos os Governadores das Armas deftes 
meus Reinos, e Senhori~s; e bem affim a todos os mais Officiaes de 
Guerra, Fazenda, eJufl:i~a, que em cumprimento do dito Decreto , 
f ~m virtude de duas Cartas minhas, que andaõ incluídas nos ditos 
Pnvilegios, h uma de quatro d~J unho de mil feifcentos quarenta e qua
tro, e outra de feís d-e Outubro de feifcentos quarenta e feis, pelas 
quaes ordenei aos meus Governadores das Armas fizeffe cada qual em 
feu ddhiél:o guardar os ditos privilegias, os fa~aó por eitl,! Alvará guar· 
dar fem duvida alguma, por convir affim a. meu ferviço, e boa arreca· 
daçaó da fa.zenda da dira Cruzada. E outrofim ordeno, e mando aos 
Miniftros ~o meu Confelho de Guerra, que -aggrava.ndo para elle al
g~ns ~os dttos Thefoureiros menores de fe lhes naó guardar o privi
gw por qualquer l\1inifl:ro, ou Official deftes meus Reinos, lhes dem 
provimento em feu aggravo em .cumprimento ddle Alvará, o que va
ler~, ainda que feu efFI;!ito haja de durar mais de hum anno ~ fem em. 
bargo da Ordenaçaó em contrario. J oaó Ribeiro o fez em Lisboa aos 
q dias do mez de Julho de 16.72 annos. Francifco Pereira da Cunha. 
o tez efcrever. 

P R IN CIPEo 

.1/.lvard pará as Cameras. elegerem Thefoureiros menorú: do primeiro 
de Julho de I 67 3· 

EU o Principe; como Regente, e Governado·r deftes Reinos, e 
Senhorios·, &c·. Faço faber a vós Juizes, Vereadores ,Procurado

res, e mais Officiaes das Cameras de toda.s as Cidades, Villas, Con
celhos, e Luga'res ddres Reinos, e Senhorios de Portugal , que por 
quanto para boa arrecadaçaõ da efmola das Bulias da Santa Cruzada, 
~Ue fe tomarem fem logo fe dar dellas a dita efmola, c?nvêm que ha
Ja em cada Freguezia huma peffoa fegura, e abonada, de boa confci
encia, e entendimento, que tenha cargo de a arrecadar: Hei ·por bem, 
e vos mando, que fendo para i.ffo requeridos ·pelos Commiffarios , e 
'I'hefoureíros, e Executores, e por quaefquer outros Minifhos, e Of
ficiaes da dita Bulla, elejais, e nomeeis em Carnera peffoa, ou peffoas 
que forem·neceffarias para em cada Freguezia., ou Lugares terem cui .. 
dado de arrecadar a efmola das ditas Bulias, que fe tomarem fem lo
go fe dar o dinheiro ·dellas; e a dita eleiçaó fareis na5 Cidades, Vil~ 
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las, Concelhos, e Lugares onde houver Officia~s d a Camera; e nas 
Aldêas, ou Freguezias onde os naõ houver; f e fará a di ta eleiçaõ pelo 
Prior, Reitor, Vígario, ou Cura da tal Igreja, ou Freguezia, con· 
forme a inftrucç.aó, que por ordem do Commiffario Geral da di,ta Bul· 
la for dada, affiitindo a iffo o Juiz da Vintena, ou Jurado da tal A.l· 
d~a , ou Freguezia; e as pelfoas que ailim forem eleitas para a arreca
daçaó da dita e f mola, feráó obrigadas , e conftrangidas a iffo ', fob P.e .. 
na de vinte cruzados; e naó querendo acceitar o cargo, além da dtta 
pena, os hei por emprazados, para que dentro em quinze dias appa~ 
r~çaó em minha Corte, perante o Commi.ffario Geral, a dar raza·Ó por 
que affim o naõ cumprem; a qual arrecad~çaó as di tas pe.ffoas faráó pe .. 
·lé!.ordem, e regimento, e conforme ao~ róes, que para iffo lhes fora6 
dados pelos ditos Commiffarios, e mais Officiaes da dita Bulla ·; .e fen .. 
do neceffario fazer -fe exeeuçaó nos devedores, o dito Recebedor o fa· 
rá com hum (ttadrilheiro, ou Vintaneiro, ·ou outro Oflicial por elle 
requerido fém outro mandado de J uftiça: as quaes peffoas que affitn 
nemeardes, além de ferem abonadas, e de confiança , feráó moradores 
nas Cidades,. e Yillas, Concelhos, Lugares, e Freguezias onde h ou; 
verem de fazer a dita arrec_adaç.aó, para que mais facilmente poífao 
niffo in tender; e de como affim as elegerdes, fe fará a.ffento no livro 
da Camera; e haverá cada hum, pelo trabalho que levar, hum real 
):Jfla efinola de cada Bulia que arrecadar; o que huns, c:. outros affi1n 
cumprireis com muita brevidade, e diligencia, tanto que para iffo for .. 
d.es reqlileridos <::om efte Alvará, ou cqm traslado a·ffignado pelo ditO 
Commiffario Geral, a que fe dará tanta fé, e credito, como a efte 

. proprio por mim affignado, o qual me praz que valha, tenha força, e 
vigor, como fe fora Carta feita em meu nome, por mim affigttada, e 
paffada pela Chancellaria, pofto que por ella naó feja paffado, [em 
embargo _das Ordenações em. contrario. Manoel do Couto o fez ern 
Lisboa ao primeiro de Julho de 167 3· Jacintho Fagundes Bezerra a 
fez efcrever. 

PRINCIP E. 

· .Atvard ,para que os Provedores das Comarcas j'açaõ guardar o.r privile
gios : de 7 de Novembro de I 6 7 3. 

-EU o Príncipe, como Regente, e Gov.ernador dos Reinos de Por• 
rugai, e Algarves, &c. Faço faber, que tendo . confideraça6 ao 

que me reprefentou o Commiffano Geral, e Minifl;ros da Bulia da Sa~
ta Cruzada, em razaó de naó~fe guardar aos feus Thefoureiros, e maiS 
Officiaes os privilegias, que os Se,nhores Reis defte Reino lhes con'" 
cederaõ, e naó havia quem quizeffe fervi r- os taes officios, em gran-de 
damno do rendi mer'lto dá fazenda da Cruzada; e porque convêm a meU 
1ervíço atalh:allo: Hei por bem, e me praz, que os privilegios conce• 

di dos 
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di dos aos Thefoureiros, e mais Officiaes da Cruzada, te guardem com 
toda a exacçaó; e mando a todos os Pr~vedo,res das Comarcas os faç :1 ó 
guardar mui to exaéhmente, e cuinpraõ, e gua·rdem efte Alyará com0 
ne~Ie fe contém; e valerá, pofto que feu effeito haja de durar mais de 
hum anno, et que naó paffe pela Çhaacellaría, f em embargo das Orde
nações, que o contrario dífpoem. Antonio Marques o fez erm Lisboa 
a 7 de Novembro de 1673. Francifoo Galvaó o fez efc,rever. 

PRINCIPE • 

. Decreto de' Sua Mageflade, por que revoga 01 pPivilegio.r da Cruzada~ 
tocante á criafati dos cavallos. 

por ter mo.ftrado a experiencia, que ainda que pelo Regimento da 
criaçaó, e minhas ordens e!tá difpofto naó valhaó privilegias. al· 

guns para fe haverem de izentar os Privilegiados da obrigaçaó de ter 
egoas de cria, , e cavallos de. lançamento, infiftem os Confervadores 
dos Privileg~ados em impedir efta difpofiçaõ, que fendo muito impor .. 
tante_ no Remo, naó ferá de· nenhum effeito, por ferem muitos os que 

-adqutrem, e tem privilegias, a fim · ~e ,com elles fe fazerem_ izeatos: 
Fui fervido refolver (e guardaffe inviolavelrnente a derogaçaó dos d't• 
tos p _rivi!egios para .o effeito da criaçaó. O Commilfario Geral da Bul-; 

. la da Santa Cruzada, do meu Confelho, tendo entendido dl:a R.efo
luçaõ minha, a faça executar pelo que lhe toca; de maneira que de 
huma vez fe tenh,a certa noticia della, e ceifem os em_bara~os de que 
Ufaõ os Confervadores com cenfuras em prejuízo .do meu fervi-ço, e do 
augmento da criaçaó. Em Lisboa a 14 de Novembro de r·67 3·::::: Co,m 
a Rubrica de Sua Mageftade. · · -

4lvará para as ']u!Uças.fazerem todas as diligencias tr;cantes d Cruzada 1 
ftm levarem Jallario : de z..). de Norve.mbro de z6 7 4· . 

EU o P.tinci pe, como Regente, e ~overnador dos Reinos de Por~ 
tugal , e AlgHves, &c. Mando a vós Corregedores, Ouvidores, 

t Juizes, e mais J uftiças deftes Reinos , e S~nhorios de Portugal, a 
quem efl:e Alvará' ou tra;lado delle, affignado pelo Com_milfario Ge
ral da Bulia d ~ Sanra C ruzada, for mofHado. , e· o conhecimento delle 
Pertencer, que fíindo requ@ridos pelos Commiffarios, Execu,tores, 
'l'hefoureiros_, e outros quaefquer Officiacs. da dita Bulia,. façai.s log<i) 
'todas, e quaefquer diligen cias, e penhoras, que forem· neceffanas pa .. 
ra_boa execuça6, e arrecadaçaó da efmola della, (em por.iffo levar.pre ... 
111 ~o, nem ordenado algum\ e cumprireis, e execqtareis, e fare1s in·. 
t~namente cumprir, e executar todos os Regimentos, Cartas, e Pro
\'lsões, que por bem da dita execuçaó, e _arrecada~aó do procedá!o 
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dct dita Bulia forem paífadas pelo dito Commiífario Geral della, com 
toda a brevidade, e diligencia, fob pena de fufpenfaó de voffos · offi· 
cios, em que incorrerá ,.até minha mercê, qualquer de vós, que Gffim 
o naó cumprir: e efte Alvará me praz, que valha , e tenha força , e 
vigor, pofto que o effeito delle haja de durar mais de hum anno, e 
que naó feja pallàdo pela Chancellaria, fe~ embargo da Ordenaçaó 
em contrario: ao traslado do qual impreffo, e affignado pelo dito Com· 
mitf:Hio, fe dará tanta fé, e credito como a efte proprio por mim a!Ii· 
gnadó. Antonio Marques o fez em Lisboa a 14 de Novembro de I 67 4• 
.Francifco Pereira de Caftello-branco o fez efcrever, 

PRINCIPE. 

Decreto de suJ Mageflade, por' que ordena, que na Relaçaõ .fe naõ tome 
r · conhecimento de coufa alguma pertencente aos negocias da Bulia, ain· 

l da qu,e ft)a por via de força, por· tudo pertencer ao Tribunal 
da CruzaJa. 

M Andei ver, e confid.era~ na Meza do Defembargo do Paço a fen" 
tença, que fe proferio na Cafa da Supplicaçaó, na caufa de for'" 

ça, que Antonio· de Oliveira moveo. contra Pedro _Martins de Carv~·· 
lho, Contador do~ Contos da Bulia da Cruzada, e feu Commi.ll"ano 
Geral, e o que fe me reprefentou por parte daJunta da Cruzada·, eiil 
ordem a lh.e pertencer o conhecimento da dita caufa, como de todas 

·as máis, ainda de força, que relpeitàq a fqa adminiftraçaó; e cobra~
ça daquelle eifeito: e fuppofto que a fentença eftájuftamente proferi'" 
da, porque por parte do dito Pedro Martins de Carvalho,- e do Coril'" 
miffario Geral"fe naó inftruiffe a caufa cabalmente, para ter lugar a 
declinatoria, como no Regimento da Cruzada, dado pelos Senhores 
Reis meus predec~ffores, cujo original .foi vifto na Meza do Defern-:o 
bargo do Paço, fe acha expreffado no Capitulo XL, que nos negocias, 
e materias da Bulla fe naó intrometta outro algumJuiz; e faz fó aguel .. 
le Tribunal privativo, com inhibiçaó a todos os mais ; o que fe fo~a 
prefente aos Miniftros da Relaçaó, he cer.to que naó haviaó de regei .. 
tara exceiçaó. O Conde Regedor o tenha affim entendido, e ordene 
fe remettaó os autos áJ tln.ta da Cruzada no eftado em que eftiverem' 
e que na Re~açaó {e naó tome ao diante conhe~imento de coufa algU'" 
ma pertencente aos negocias da Bulia, ainda que feja de força; por
que he jufto, e conveniente ao fervíço de Deos, e meu fe lhe guarde 
inteiramente o d~to Regimento. Lisboa.;) d~Julho de 1696. ~ 
Com a Rubrica de Sua Mageftade. · . , 
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REGIM .ENTo.s · 
D(J .DES EMBARGO n~a .P·-A: _ç.o. 

R. E GTM E'N TO A N· rr·r'Ci.'O·. 
'' 

Li-v; 1. da Orden-a~ao, Tit. ~· 
. ( . ·A OS .. noffos Defembargado·res. d~ Pa.ç? 'pet tenc: d:efp·achà'r. Ir$ 

· petrçóes de .gt:aça; que no·5~ fQr pedtda em ·canfa ·qu·e·- á j uJhça. 
.. -~ - . . p.olfa tocar ,-affim c0mo Car.tas de p.rrv..iJegi'Os, ii~ enifades r; ás 
. peff'oas a _que por noífas Ordenações .for-em <mtergada·s ,. qu~ natófejaõ, 
nem toquem a direitos ,-·rendas, e tributos noffos. 

I ltei?, Carta~ de legitimações, confi~maçó~s de 'Pedilhamentes;, 
~de doações, que algumas pdfoas fize;rem· a outras. · · · · 

2 Item, Cartas d·e reftítuiça6 d~e fama.; re de ·qualql:l;er outta ~ha:bi..., 
I. J • 

1 taça0. , _ ' . · . -· - . 
· 3 Item ; Cartas de fintas , :e Ça.rtas de @Jffi,dio de Sefm-ar'i.as=, nos lu .o 

ga res er:n que a nós pertence .a dada' e na:ó ··p-ertem::er atiutros, neffa·s 
' Offi.ciaes por feas Regimentns. . . . '· · 

· '4 E b-em .affim , Cartas de c.onfirrnaç·óe·s '<ilas ele.i·:ç0es · do,sJ uize·s 
Ordina rios, ou dos Orfâos ·' quando a ellêS vierem: 
. ' } Item, Cartas de inimifa.de, nos cHos,eín '€Jtl!l e por-e~ylo de nof· 

.. (~ Cor.re fe devem dar. As qu :aes naó daráó contra Corr-e-gdie.res., ·ou .. 
:Vldotes, J uizes, nem o.utros J ulgadoF>es. · · · . ' - . · 

6 Olil~rofim, daráó Cartas t~itivas; e Cilrtas de h:la·n,terem1em ·pof. .. 
fe os appdlantes, ,ou ·to,rnarem. a el.la, fe depois da ap.pellaÇaõ forem. 
esbuih.adbs. ,E Canas ·refti tu_tori·:rs de quaefque:r poffuin~e·s , . ·e esbu~ 
~hados ; ,pofto que appel~antesJna6rfej•aó. : . . _ , 
' 7 ~ C ártas de manc1 paça·o, ·e fupple·Ql·en.to · de ·tdade. As quaes 
na;(5 _· pa!t'aráó por_otitros Df!femb~trgadores ' •t!rein OBic.iaes ·de J uRiça_, 
.?êtn pbr outras· peffoas de qualquer qu·alidad~ que fej aó, que qualqt:l'er 
'JUr-ifdicça.0:.riv.erem , .·nem po~ feus Ou-vído.rie-s. : E paffal.ldo-fe por qual- · 
que r peffoa. que ·l.'l·aô for pelos' di tos D~fembargadores de Paço ; feja ne
nl~u ma, e cle nenhum e'ffei.to, e~ g qu~ a paffar perca o of!ido ctue:·tÍ~er, 
e 0Ut1ca ma-is. o haja 1 e mais p~gue dnc0en~a c·ruzados ;·, a rnietàde parà 
quem o accufar, e a outra para os Cativ:os; e fe for.Senhor d'e· Terras, 

.. Perc-a, a ~judfdicçãó · , que tiver. · ·. · · · · · · .. 
, . · g · · R ;p ~ íÇar ~6.G>·unofim com no1fo palfe ·as Cart~·s ~do-s .petd~es ~- ~ue 
. .fe .daõ:aos .hO'mt.7Jiudos ,..caos cot.~demn ·ados. E no receb~r d~-s pettçees 

dos dhés' pe·tdõ.es ·o trrâ:ó a malle'ira fegui.me. ' ' I. ) ~ . •. '. \ 

· ·. '9 ll~'lll.-:todo o cafo··em ·qúe houve'r parte , na~· to,ma--táó pet içaó f em 
· ' · ' fe 

\ 
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fe offt:recer com ella perdaó de todas as partes a que tocar, ou forern 
dos cafos conteúdos no Titulo dos que daõ á prizaó os malfe i tores. E 
pofto que as partes digaó, que naó querem a.ccufar, 0u que deixaó 0 

feit~ áJ uftiça , e o:ffereçaó di.ífo certidaõ_., naõ lhes feráó recebidas as 
petições, nem as taes certidões havidas por perdaó: 1pas ferá necef· 
fario trazer~m expreffo perdaó d·as partes. . 

lO E quando algum pedir perdaó de morte em rixa' paffados OitO 

annos, façaó vir as dev.affas: e tendo perqaõ das par~es, provando-fe· 
a mort~ em rixa, íeja-lhes da.do perda1Õ, com tanto que vá fervir aos 
lugares de Africa cinco annos cumpridos cont~nuadamente ; fem Ih~ 
fer dada licença para fahir do lugar para outr~s partes. · E naó lhe fera 
mudado efte degredo para outro.couto, nem diminuído o tempo delle. 
E fe as mortes forem por cajaó ,, mandaráó trazer as in·quirições, que 
fobre ellas forem tíraCfas·; e tendo perdaõ das p·artes, fejaó viftas, e 
examinadas; e'fegundo as provas dellas, e culpas dos míuadores, aílirll 
lhes fejaó dados os perdões, ou livremente, ou com alguma pena, fe• 
gundo o cafo merecer. · , 

z r E porque nas inquirições devaffas, que affim fa.õ ti.radas, ~s 
~ezes .fe naó pYova clara~ente ·a culpa, porém moftraõ~fe alguns ind1 .. 
cios, e prefumpçóes fufficientes para os culpados ferem mettidos .a ror' 
mento·:. ·Havemos pbr"h.em, que em taes aafos pofta.6 fer perdoados 
com alguma- p.~na de degredo de certos, annos para Africa, ou· par~ ~ 
couro de Caftrotnarim, fegundo forem as c.ulp.as, com tanto CJUe feJao 
as mortes em rix~, e os oito annos fejaó paffados, e que tenhaó per• 
daó das partes. . · · 

, I 2 • Na"petiça6 de alevantamento de degredo fe declarará o tempo, 
que o condemnado tem _fervido o degredo; e fe foi para lugar certo' 
offereça certidaó authentica com o traslado · da verba do liv11o em Cjue 
fe afl"entou; quando ·começou . a ferv.ir o degredo, e com prova de te~' 
-rem unhas, que por juramento digaó, que fabern ter fervido na manel .. 
. ra declarada em fua petiçaó. E offerecerá a fentença de fua condemna .. 
çaó, da qual fe fará mençaó' na carta do perdaó. · 

I 3 Havemos por bem, que quando fe ·moverem algumas· duvidas 
entre · os Defembargador.es da Cafa · ~a Supplicaçaõ, e os da Cafa ~o 
Porto, fobre feitos, fe pertencem a cada qual das Cafas, os Defel.ll· 
bargadores. do Paço fejaó dilfo Juizes. E havida a informaçaó ncce.ffa
ria, nos daráõ conta, é com nolfa authoridade determinaráó .em quae~ 
das Cafas fe:devem tratar os taes feitos. E o que ácer~a di.ffo por el~es 
for determinado , mandamos ao Regedor, e Governado·r o faça6 1n'", 
teiramente ,cumprir, e guardar. · 

I 4 E i:omaráó conhecimento dos Jnftrumentos de aggravo, ou 
Cartas teftemunhaveis, que tirarem algumas peffoas, por fe quere .. 
rem efcufar . de fervir os officios de Vereadores, e os mais da Govet· 
nança da.s Cid.ades, e Vi lias. E ifto fendo.· nomeados oo Defembafgo do. 
Paço para fervírem os ·taes o.fficios, conforme ·as pautas, que a elle 

vem, 
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•em, e os deí{i)acharáõ finalmente, cot11o fotjuftiça. E ~os ditos InC-. 
trumentos fe naÕ' tomará conhecimento ·em nenhuma das Relaçõ-es, 
nem por outro algumJulgador. -, . · 

I) E porque além das coufa-s declaradas nefta Ordenaçaõ lhe temos 
commettido. o defpachu. de outros ·-c~fos, por: hum Regimento , que 
lhes démos para andar no Defembargo. do Paç.o.; mandamos que o cum
·Praõ, e guardem como em elle fe contém• 

REGIMENTO NOV.O. 

n ·om·Joa9 por gra~a de Deo~ R~i d·e Portu.gaiJ., e d·os Atgatves ~ 
. . dáquen:t , e dalém mar, ·em Aft~ica Senh_or .de Guiné' e da Cén

fUI~a, Naveg.açaõ, ·e CommeJcio de Ethiopia; ~rabia? Pedia ., e da. 
ndr~ '·e Bra,fil, .&c. Eaço faber, que vendo Eu quanto 1mport~ á boa 
a?~mdl:raçaõ da J uftiça, ·Ç Governo dos di_to's m.eu•s ,Rein·os .,-e Senho· .. 
r10s., o defpacho da .Me.z;a dos D_efembargadores do .Paço; . e ·como pa· 
ra efi~ effeJtO' além dg q·ue fe conténi' n~ Ordenaçaó do Ii_v. I. tit . .3·' 
E_lRet Q. ~ebafriaõ, meu Sobrinho , .~ue Deos.tem., lhes deu novp Re:"'· 
gu'!Jen~o, .. p~ra faperem o em que·haviaõ de inteader·, e de que cafos; 
ha:~iaõ de tomar conhecimento, e a drdem que háviaõ de ter no defpa
c~o d~s petições, e m;lis nego<::ios que a elles .perteqcem, como no 
dtto Regimento, e .e!T! algumas ProV:is.õe~ ' ·que. de fóra ·paffou ·' mais 
largamente Cç conté.m: E porque affitn pela mudanÇa dos tempos, co· 
~o pelo que a experiepci~ tem mofirado, 'teoh.o en~endido que con:. 
vern á minha obrigaçaõ reformar algqmas coufas, accr~fcentar, mudar, 
e declarar outras, affentei dar nova ordem aodefpacho dos dit?s Def· 
embarg~dQre.s do Pa~o, que h e a f~guinte. . · · 

. t . 0~ Oefembargadores do Paço, 'que ora fervem, e ao diante fer
Vuern, fe "ajuntaráõ as manhãs de todos os dias, que oaó forem Domin· 
g_os, ou Feftas, que a Igreja manda guârdar, na Cafa para i1fo ordena
~a' d.o primeiro dia de Outubro até o derradeiro de Março ás oito ho· 
ras, e do primeiro ~e-Abril até ao derradeiro de Setembro ás fere; e 

, efiaráõ em defpacho tres horas pelo relogio de arêa, que eftará na. 
tneza. · 

2 · E comoJorem _dois juntos-, começaráó a defpachnr, e na primei· 
---~a.hóra poráó viA:a nas Provisões_, que os Efc_ri~ae.s da Camera _tiv:rent 
. eltas; e em quanto fe pozer a vtfta nas Provtsoes de bum Efcnvao, os 
OUtros naõ eftaráõ prefentes, e naó gaftaráõ mais tempo nefte negocio; 
que a pri.meira hora. . . · 
d 3 Tanto que o defpa~ho for começado, o Porteiro naõ entrarâ 

entro fem fer chamado, nem levará reca~o algum de pefroa, de qual
~Uer ~ualidade que feja, [alvo fendo de algum dos outros Tribunafls ., . 
·Ou ck> Cbancel,ler'mór' de coufa que pertença a feu oflicio; nem entra- I 
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rá na dbta Cafa do defp:acho , depl>is de comeÇado·, peff<i>a' alguma que 
~aaó for ohamada , nem Senhor de Terr.as, nem Fidalgo ·, ' de qualquer 
qualidade, ·preerninencia, e condiçaó qUle feja. ..· 

4 A's fegundas feiras fe defpacnaráó os. n·e.gocios, e ·pápeis· das 
Comarca·s da Extremadura, Ilhas,; e Beir-a: e aos Sabbados os das Co· 
mat:cas d.e.En,tie.;Tejro, e. Gua.diáma, e Reino do Atgarve, e Entre· 
Douro e Minho, e Traz os Montes~ e para etl:es dias feráõ prefenres 
os Efcrivães das ditas Comarcas com os papeis, e negocios, que .a e!: 
las tocarem; e os pàtros Efcri,:ães, que Comarcasnaó tem, naõ ferao 
prefentes nos ditos dias ; e h uns, e_ out.rqs na~ viráó á Meza, fenaó ás 
horas de.putadas para fe potem vill:as, cõmo fica· dito; e acabadas de 
pôr, fe fahiráõ, e ficará fómente. o E.fcrivaó daMeza para p<lr os defpa
~hosr E fucced~mdo algum·cafo ·em qualquer tempo que pareça nécef .. 
fario pela -quàlidade delle tr~tar-f~ f~mente pelos Detembargadores, 
naó confentiráó eftar p-refea-te Efcri-vao algmm da Carnera. - ' _ 
. ~ Naõ poráó vifta .em Provifaõ, que t11aga élaufula que naô pa.lfe 
pela1Chan~eUa1ria, nem Efcrivaõ porá a tal claufuia, foh pena de {uf .. 
penfa·õ defeu officién1té minha mercê:' E quan.ào parelc~r- aos Oefetn· 
bargador;es, que por bem·ue j1uftiça convêni alguma Provifuô naõ dever 
de pa·ffar pela Chancellaria, mandará"(} pôr :a dita . daufula: e enten" 
àend-o,que fe deve u .mllem p&r em Ptovisões, que fe paffaõ fobre ou· 
tras ma terias, me a'Vifar~õ por eferi.~o com. declaraçaô da caufa, p.or 
êl),ue {hes parece, que as taes Pt-ovisões na'ó devem pairar pela Chancel· 
lar ia, para Eu mandar o .que houver por meu ferviço. 

6 A's quartas feiras tratará() do defpacho dos Letrados, e ás fe.xtaS 
d@s per<lões. E fendo ell:e dia Sante!:) de guarda, tom1ará5 a tarde de ou· 
u:o d·a rnefr.na f emana, qual lhe par.ecer; e ás terças, e quintas feiras' 
int-enderáó em todas as mais petições, e negocias que á Meza vem.· E 
em eftes dois dias poder~ó ler prefehtes todos os Efcrivaes da Camera• 

7 As Cartas; e Provisões, que fe palfaó aos Ouvidores dos Mef .. 
trad~s· de No.lfo SenhorJefusChrifi:o, Santiago, e Aviz para fervire111 -
feus cargos, e dos mais officios das terras dos ditos Meftrados, de que 
a Prtwifaó me pe·rtence com@ Governador, e perpetuo Ã.dminiftradol' 
q'ue delles fou, fejaõ feitas peJos Efcrivães das Cameras das ditas Or ... 
dens em .meu nome, corno Governador, e perpetuo Adminiftra·dor; .; 
as que affim naó vierem feitas, os Defembargadores lhe naó ponhao 
v41b·; e h e meu ferviço, que teriha·Ó nilfo muita advertencia, e que 
paffem pela Chancellaria das ditas Ordens. · 
' _8 Os Efcrivães da Carnera feráó avi lados, que naó tomem, nem 
levem á i\tleza petiçaó, nem papel de pcffoa particular; nem os das 
Cameras leva·ráó , nem tomaráõ papeis, nem petições fenaó as que tO" 

carem ás Camcras dos Lugares das fuas Comarcas, ou dos Corregedo" 
res ,Juizes , e J uftiças dellas , no que tocar a feus officios , ou .ao belll 
commurn. . 

9 Sende neceffa-rio 'para defpacho de algumas petições, ou papets 
h a· 



dó Defen1bargo do Paçu. 267 
haver.Je inform"çaó de algum Defembargador, ou Official de}uftiça oj 

fe porá no defpacho, qlle a mande á Meza por efcrito com feu parecer. 
E quando o cafo for de qualidade, que pareça, que o deva vir dar em ', 
P~ffoa , declararfe-ha logo no defpacho dia em que. ha de vir, e naó.fe-
ra ouvido em outro. . 

lO E porquealgumas vezes aconte~e faz€rem-fe petições' em que 
fe pede, que entrem mais Defembargadores no def~acho dos embargos, 
€om que fe vem a algumas fentenças, do que forao nellas, ma~do que 
as taes petições fe naó tomem , nem dellas fe trate . 

. I I E outrofim mando, que fe naó tornem petições, em que f e pe
dn que fe fobr~fteja na execuçaó de alguma fentença, que paffou em 
coufa julgada, nem della fe tra~e. · · 

z 2 Hei por bem, que f e naó ponha defpacho em petiça9 alguma, 
em que fe peça, que fe confirmem doações feitas por mulheres, por 
patfarem da q_uantia da Ordenaçaó, por: que fe lhe conceda o que-pe ... _ 
dem. 

· I? Nem .outrofim fe porá de f picho em petíça6, em ·que ·f e peça 
ft.lp_nrnento de idade para mulheres, que na:õ chegaó á idade de vinte 
e c1nco annos. _ · , 

14 Na? fe tomará petiçaó, em que fe p,eça que palre Carta de fe
guro negattva .com recontarnento do,cafo como aconteceo; por €J.l.lan-. 
to o que affim fe pede h ,ç= em fraucle da Lei. ·. . - ·. - · 

15' Os Alvarás de_bufca -,que fe conq:dlem a Carcereiros, Alcai-: 
.des, ou Meirinho~ para poderem prender os prezos, que lhe fugira6 ,: 
l~varáó claufula, que os ta_es O.fficia,es naó firv;1õ feus officios, nem fe 
d1fpenfcuá com elles, que os poffaô 1fervir. . ' 

· 1 ~ · Mando aos ditos Defcmbargadores do Paço, que~aJu~izes, e a -
I EfcrlVães de Orfâos naó paffem licen.ça para fervirem folteiros além do 
apno, qtJ.e lhes he concedido pela Orde'oaçaó.

1 
• · · 

1 7 Na reforrnaçaó do tempo, que daqui em diante feder aos de
gradados ~para irem cumprir f~us degredos, além do primeiro, que/ 
lhe foi .dado pelos Oefembarg~dores} uizes ·@a califa conforme a Orde
na.çaõ ,_ fe -lhes oaó daráõ .mais que dois mezes; e allegando alguma 
caufa juft~, fe lhe.poderá dar mais hum mcz, de manei~a que todo o 
tempo ; q1,1e for reformado, naó paffe de tres. mez~s; e .til:o reformal).
do ... as fianças, "}Ue tiverem dado: e no derradeiro Alvará da proroga~ 
çao do tempo fe declarará 

1 
que fe lhe naó dará mais çempo. , 

Perdoes. 
~ . 

f 

. I8 N Aó tomaráó os di tos Defe~bargadore~ do Paço petiç~es' 
- em que fe peça.-perda6 dos ca{os abaixo declarados . de 

~lasfemar de Deos ou de feus·SantQS, de moeda falfa, .falfidade, tef
ternunhg fallo m ~/tar ·ou ferir com béfta, arcabuz, ou efpingaroo; 
n ' ' . . ft "' ern de tirar com béfta _

1 
arcabuz, ou efpingarda, po o que nao mate, 
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pe-rn fi.ra; de dªr P?ÇG.nba' ainda que m_orte fe na.ó,liga ; de morte come 
m.~~giàa ~.t.r~iço;adc,!m .emte; quebra.n.ra.r prízóes ipor .força; pôr fogo adLl· 
rer,peo.t:e; foJ-ç!lr mulheres~ fazer, ·ou dar feitáços; .n,ern de C.arcereãro 
que faltar p-rezos ,p9r v9n_rade, o.u peita; de entrar em Moifteim de 
Freiras com propofito deshonefto; fazer damno, ou qualque-r mal por 
g i_nheiro; G.e p~1fad.or~.s de g:11do, falteaclores de caminlio, ferime~ro 
de propofito em Igreja, ou Pmcilfaó, onde for, ou dtiver o Santtlfi· 
mo Sacr~fl').ento; ferimento de qualquer Juiz, ou pancadas, pofto que 
Pedaneo, ou Vinta.neiro feja, lendo fobre.feu o.fficío ; ferir, ou efpan• 
car algu.m.a pe.troa tomada ás mãos; furto que paffe d·e marco de prata. 

19 Naó fe tqmaráoutm.k1n petiçaó de-manceba de Clerigo, ou de 
Frade, fe pedir perdaó fegunda vez, -quer feja das portas a dentro' 
ql:ler àas po-rtas a fóra; nem de adulterio com levada da mulher fóra da 
çafa qe f eu marido; nem de ~e ri da dada pelo rofto com tençaó de a dar! 
n~Ql da culpa de a mandar dar, fe com e1feito fedeu; nem de perdao 
de Carcereiro da Certe, nem de Lisboa, nem das Cidades de Evora' 
Coimbra, Porto, Tavira, Elvas, Béja, Funchal, Ponta Delgada, An· 
gra ; aem das Villas cle Santa rem, Setubal , Montemór o Novo, Ef· 
tremoz, O li vença; nem dos Carcereiros das cadêas das cabeças das 
Correições das Comarcas , e Ouvidorias dos Meftrados , Priorado do 
Cratç>., e d~s 'eadêas das· alçadas, quando as ho-uver; nem de ladraó 
formigueiro a terceira vez, nem de condemnaçaó de açoures, nem d.e 
pe_rd_aõ de ineefto, em CJUalqu~r gráo que feja·: e fe fe pedir para effe~
t_o. de cafar, pediQdo tempo·pa'ra haver d'ifpenfaçaó, molhando cert;"' . 
<b.ó _clu I\an.q_uciro, fe lhe pafrará.Provifaó por tempo de oito mezes fo
_mente, com decl:araçaó, ~ claufula, que naó. viva no me f mo Lugar' 
Qem em fett termo. · 

20 E affim hei por bem. que fazendo-fe petiçóes, em que fe peÇ! 
perdaó de outras culpas mais grandes que as acima declaradas, fe nao 
temem. ~ . .) • . . 

~- I E de todas as mais culpas, ou condemnaçóes crimes ( aaó fen· 
da .de penas peouniarias) receberáó os ditos Defernbargadores do Pa· 
ço p.e~i~r.es, a.tferec€ndo-1'fe perdaó da parte : e poderáó com murar as 
taes condeJDaaçóes ,ou penas, que pelas culpas niereciaêl em penas pe" 
ounianias, ou em outras, como lhes melhor parecer; e parecendo-lhe! 
qur- ha caufas para algum~s culpas·, oa p.eaas, em que os culpados e .. 
taó c~ndemnados, , dev,erem fer perdoadas livrem~nte, att~nta a qua"' 
lida de das pe1foas, cafos -, tempo, e I Ligar, e outras circumftancias' 0 

poderáó fazer [em outra coinm11raçaó p.ecuniaria. 
22- E pofto que atéqui os mais dos perdões fe defpachavaó fent meu 

Paffe po.F vi:r:tude do dit0 Regi;memo, e Prov-isões do.s Reis meus a;
tepa.ffa<!L(i).S: Hei por b.~m ,_que daq.ui em diante rod.os os perd-6es' e 
qualquer qualidade que' fej.aó, vaõ por pa:recer, 'e· venhaó a mim para. 
qu€)os que houver por b.ern que hajaó eff.eico, lhe ponha o meu f 'ail'e' 
efe fa.çaó.Cart;as de pe_rda·0. em1 fórma. E 



do Defen1bargo do· Paço. 
2 3 E nos ditos pareceres, qu·c os Defernhúgadt~11es do Paço po.; 

Zeret;n, a.flignaráó wdos QS que forem ;preifemtes, :e naó virdõ a n~ún -a{

fignados . .por menos que dois, e as commuraç<re:s :pecuniarias, que man
darem pagar, 'e applicaráõ para as defpezas <da Gafà d'ós Defe·mbatga
d?r~s do Paço , ou obras pias, a que as Eu apll'Hca:r. E q~u:alnta ·aé ·pér• 
dnnento d;lS fianças' fe applicaráô para o me\! Hofpít.al de todõ's Oi 

Santos da Cidade de Lisboa. · · 

~lvar.ds de)1anpa • 
./ ( I ' • • f 

2 4 E Porque !~sAlvarás de ,Jfianças,. que f e palfaõ e~ :c{!~~~ e~:i., 
· mes, na·o' dem occ-aíiao aos ddmquelltes commetterem os 

deliél:os taõ facilmente com efperança de .haverem os ditos Al\Tãfâs pa
ra fe livrarem faltos: daqui ern diante fe ~aó defpachàrá pêflÇ-a·õ .~li:tü
ma, em que fe peça Alvará de fiança em cafo que tenha partes, fcm a 
peffoa que o pedir offerecer pe-rd.aó da pat'te offendid:a. E' potélti fe .as 
peffoas, que pedirem os ditosAlvatás de :fiança, forem prezos, e os 
c~fos forem commettidos ~m rixa, e leves (o que ficáta 119 arbitrio dos 
drto~ Defemb~rgadores) elles lhes poderáó nos raes cafos defpãohar 
o~ d}~os AI varas de fiança, pofto que ntõ offereçaó .Perdaó das part~s, 
e uao com· claufula, que haó as peffoas , que os pedneth; ;;tppàc~êer nas 
Audiencias ~ré fetem livres, e que palfado o tempo nos ditos Alvafâs, 
ou nas reformaçóes declarado, fem fê àcaharefit de livrar, fe peditt!m 
'perdaó do perdimento da fiaaça , que haó de pagar a quinta-pllrte da 
quantia della ao menos, e que depois d~ ferem condemnàdos pot fen
tenC5a em perdimento edas quantias das ditas. fiànças ' naõ ha•õ de fer 
perdoados: · e ifto.além das mais claufulas, quê fe tõftumaó pbr ·nos di
~os Alvarás. E porém parecendo a doi's dOs ditOS' Defemoargaélores do ' 
. :ço, qQe algumas peffoas fe devem dar em fi.ança, pofto que naó efte .. 
Jao prezos, nem tenhaõ perdaó das partes, o poderáõ fazer. 

7.> Naó fe palfaráó outrofim Alvavás â:e fia·aça ( poft0 que naó haja 
~a1s par~e que aJ~ftjça) em cafod@ rdiftencia com ~rrrta!. ' falfidade_, 
orça de mulher, mJuna que f€ faz· a peffoa tomada as maos, ou deh

tl:o COmtnettido em Igreja' injuria atroz feita emJui~o' bU em lugar 
~Ubli~o, cutilada pelo rofto, ou ferimento de béfia, OU· de efpingar~ 
a' amda que naó feja de propo:íito. ' 

~ 2.6 Naõ fe .paffaráõ iffo , IJle(~o Alvarás de fiança,s ás p~Irqas, .que 
orem culpadas por venderem pao, carne, ou ot!ltros n:tanum_entos, e 

cou(a.s a maiores preços dàS tàxas por mim feitas, o'U pelas Cameras, ' 
o.u que levarrtmi maiore-s fre~es, e aluguer~s ~do que por b€tb das dltâs' 
taX'as d [ . c Al I I d. -ffi ·- . .... po em levar; porque pa arem•te os taes ' v'ãras· as 1~as pe .. a~s 
nao feJa caufa de.fe naó guardarem às'dit1,1s taxas, vifto o muito preJUI· 

·~0 que n:iffo fe fegue ao povó. E por~tti ifto naó haverá ltigat nós Al~o· 
tteve~, a que be licito ·comprar o~ dhos mancint'e::nt<J§, e €&Mfàs ,. é 1-é~ 
\"arem. .. na.s de hm'ls-luaares para O'UtrOg., e v~noeFrinl-lÍaS' a·máÜifes prê-. o . 

I ÇOS 
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ç0s por caufa dos cuftos, e de feu trabalho: porque a eftes taes pade .. 
ráó paífar os ditos Alvarás de fiança, por fe acl;lar porexperiencia ferem 
mal culp<~ dos neftes cafos, por as teftemunhas dos lugares, onde ven· 
dem os ditos mantimentos, e coufas, naó faberem, donde as trazem' 
nem o que lá lhe cuftaraó. . 

27 Nem outrofim fe pa1far.áó Alvarás de .fiança em negocias c i ve1s 
de entre partes , quando ellas o naó confentirem. 

28 E para que os ditos Defembargadores do Paço fe naõ occu~ern 
no defpacho das petições dos cafos crimes, que tem remedio ord1na .. 
rio, e de que as partes podem fer prqvidas pelas J uftiças, a que o co'" 
nhecimento dos ditos ca.fos pertence, quando naó poderem dar defpa'" 
cho ás ditas petições, f em fazerem diligencias, as efcufa rá6, feod? as 
taes petições das partes culpadas: porque ha informaçaõ, que mmtoS 
delinql,lentes por naõ ferem prezos , e fe naó porem em livramento' 
bufcaõ razões córadas, para lhe paifarem as Provisões, que pedem' 
em prejuizo daJuftiça, e das partes a que toca. 

29 E porém, fendo as ditas petições de cafos do lugar, onde a 
Corte eftiver, ou de redor delle cinco legoas, e a diligencía, que lhes 

_parecer que fe deve fazer nos cafos das taes petições for breve, e de 
pouca dilaçaó, communicarfe-ha na Meza do defpacho com os que~~· 
rem prefenres: e parecendo-lhes que he nece1fario fazer-fe a dita d1h .. 
g~ncia , _ a mandaraó fazer, tendo femprç tençaõ de efcufarem as ditas. 
dílígenGias ,. e o defpacho das petições, ( fe boamer1te poder fer) pa, 
:r-a que as panes fe livrem ordinariamente. . . 
- 30 ,,E fedes cafos, em que fe fizerem as ditas petições, houver fel" 
tos movidos, e tratados em Juizo, affim cíveis, como crimes, rendo 
o~ taes cafos remedio ordinario, e podendo as partes fer providas pe'" 
los J ulzes delles , efcufaráó as di tas petições. 

_ 3 1 E fe!]do as taes petições de caf0s crimes de partes offendidas' 
ou de cafos cíveis; e fendo de tal qualidade, que pareça que naq te~ 
remedio qrdinario fem minha Provifaó, em tal cafo fe communicarao 
na Meza com os que forem prefentes. E achando que naó tem a parte 
outro remedio, e que he jufi:íça , e razaõ proverem-no por alguma ma'" 
neira, poraó o defpacho nas taes petições conforme ao ·parecer dos 
m_ais. 

Revijlas. 

. 3 z v• Ifto as gr-andes dilações, que ha rfas petições de revifr~s ~ 
e os grandes gaftos, e deipezas, que as partes fobre dt" 

fazem, e que as caufas fe fazem immortaes, fem as peffoas, que hao 
fentenras em feu favor, noderern por ellas eftar feguros do que lheS 

• 3" ' • • "'es he julgado, os ditos Defembargadores do Paço naõ receberáó pertÇ0 

de revifra paffados dois mezes, que a Ordenaçaõ do li v. 3· tit. 9) · coil'" . 
cede para fe pedirem as reviftas, do dia em que fe publicarem as (eo: 
tenças d,o q1:1e fe pede, de qualquer quantia qtle fejaó; fãlvo parec~~ 
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do ~·lls -dites Qetemba·rgadores, que· ha caufás para rec-e~·erem as t~rés 
petições, pofto que fejaó pa.tradôs dois mezes. · . ~ · . 

33 J Naó recebe-ráô outrofim• as d~tars:'peti·çóes de teviih, qüando 
fe pedirem de ferut<;nç:~s dadas em cafoscrimes, pofto que lhas offae• 
ça~· dentro de dilis· mezes, quando· pelas fentença~, de qúe f e pe:dio 
revdta , naó. fo.r f-ulgada (além da pena crime) · tanta fa?:énd~, e bens ; 
q~~ .~xcedaó as quantias abaixo declaradas, porque entaõ naõ fe pode.· 
rao receber as ditaS!petiçõies. ,··no que toéar rá .. dita fa:~;enda, e be,:~s fó .. 
mente,. · . . . . ._ , . i') 

3 4 Nem receheráó.dfe. fen-tença.:s, qlle -fé dere~ f01bt·e íufpeiçóes: 
nem ~e interlocutot:ra•s , que fe pozerem l10<S J1.rocdf()s, pc;~fio que tàm• 
bern.llbs offereçaó -d-enuo dos·dit:os .do.is ·me?..,es_• da ~Fdenaça.õ: nem 
das fcntenç;ts, ~-ue da primeira lniancia vi.erewpor appelh;~~J ó á Cafa 
do ~orto; e neHa forem julgadaS" ', e que da (,li.tà Cafa forém por aggra ~ 
\l'o a; ~afa· d.a Su~p·l.ic:a;çaó, on·d·e tambem foraõ julgada'S·, naõ patfci ndo 

. a.vaha, da~ co ufa Julg<tda de cem: aúl''t:e~s em· bens de r<ai.z ,, e ·dite cen.to· e 
C:Incoemta mil re.is em bens lliloveis, po.fto · q~:~•e lhe offe·reç-àó-as -dir,,s pe• 
1'Iç~,s ... d·en:t~ro dos ditos· d01i:~ ni'·ezes, e qllle alle!ru:e-m que :~em al,glllma.s 
T~nçoes ~m feu favor: E porém.exced•e,nd-o as •ditas quant'as., pode .. 
Yá6- ~omarr as ditas petições, feR'do-lhCJ"s oíferedd'a:s dentro( dos ditos 
d0is me~es, pofto que .as.feA<tenças da Cafa> clô.~PoPto ,_e da .Cafa da 
~up-p~i~aça.? fej'aõ a~bas Col!lfo,rmes. E _pi.ta·• eft~ dJ~i.tro fe entender~ 
l\'da prírríeJra lnftanc~a , ~ás feot·en·ça·s dc:,.JlÍI'Z, e Ül1vHlor da terra. E 
<illanro aoiS cafos, que· ·da ·primeirat Inftància vier'tun a cada huma das 
d.itas Cafas por a p·p·ellãçaó, e aggravo, e forem finalmente determina· 
dos.c:ada> hu,m dellés, de man€ira que naó eo.rraó tpür mais lnftan.cias 
que duas, ou por.auçnó nova fe determinarem finalmente em cada hu. 
m~ ·das diras Cafas fem luver outr:a InA:an,ci·a·, cmmô faó alguns dos que 
fe Julgaó nos}ui1.os. de meus feitos da Cafa da Supplicaçaó da Coroa , 

. e.cl~ Fazenda, ou os que fe nas ditas Cafas defpachaó por minh::~s Pro. 
\!'JSoQs na p,rifneira Jnftancia : neftes cafos, lendo as fentenças fobre 
b~ns de raiz, como patfaFem ,de valia de íeffenta rni.l rei a, e de cem 
111 11 reis. nos beds moveis, poderáó tomar as 'ditas peti.çóes de rev ifta _, 
fend.o-lhes o.fferecidas dentro dos ditos dnis mezes: as quaes petições 
08 ditos Defembargadores do Paço verá1ó eom as refpoftas, c1ue as par.o 
.~es a ellras derem: e parecendo-lhes pelas ditras petições ~ que as ref-
oas contra qu·em fe deraó as fentenças de que fe pedi:o revifta, faõ ag

grav·adas, dem defpacho que fe vej~ó os feitos · por doi<S Def\tmba rga
drnes, para darem in-formaçaõ, f e he cafo de revi,fta, , (.)S q.lNles hav-eráê), 
~or feu trabalho o que lhes for arbitrado pelos di tos Defeml!largadores 
d n.Paço, na? paífan~o de de.z.cruzados a cada hum dos Oefémba.rga· 
e or:s, que VJH~Ilil o fetto de rev1fta ., e nelle pozer.em o feu parecer por 

fcrtto, ou feja em fe conceder a revifta, ou em fe negar. 
H · E allir~ rtelles cafos, como nos ca.fos das trcs Inftanciàs, em que· 

Pore.xcederern.as quan.tias atraz declaradas podem receber as ditas pe-
. . ~ 

' · . · oçoes 

·' 
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tições de revifta, pareçen_do-lhes que. qa·Ó ·faó as pat:tes a·ggrav;.~das ;-é 
fepdo niffo dois conforme-~, a·~ efcnfar-~ó: e teFáô. no :~efpacho cl~.s. pec 
tições tal advertencia, que fe efcufem as<ditas ~efp.ezas ,-e-outros inc 
convenientes, que fe feguem -da muita dilaçaó das ditas ca.ufas. · .._ . 

; 36 E as djtas petições, que fe haó de_ receber, Jeráõ- affigoada~ _ 
por hum dos-Procuradores. dás ditas c.9ufas, e de outra maneira, as nao · 

b I -' ' • rece erao. · ~ ~ . _ 
-- 37 Ehei porbem, qu~n_osc_afos _,. _ q_uefemandaremNer os~itos 
feitos, e que com parecer dos Defembargado-res que os vi r~m, man•. 
dar· que fe ·revejaó, a parte que p_edir ·a revi'fb.l , depofite O$ ie.[epta 
c:-uzados, que a dita Ordenaçaó manda _, . em poder do Recebedor da 
Chancellari-a da Corte _, ·de· que aprefentará conhecimento em .f@rma 
do dito Recebedo-r, , feito pelo Ef-crivaó da dit.a Chancellaria,. ~ e afli·· 
gnado po·r ambos , ern q~e declare -, ql!é os dito's feífenta cruz~dos lhe· 
ficaó carregados em receita, o _qual ct!>nhecimenço ein fórma cn.tr:egará 
ao E>efembargador, que tiver-o. f~ito. , antes .de lhe elle dar a Portaria; 
por onde feJhe ha ~e fa1;et: a Pro:vifaõ para fe rever o dito feito,. ao 
qual fe,ito o di to Def.embargado·r ajun-tar.á, o dito conhecimento em for• 
ma, e f em ifto lhe naó dará a d,ita -Forta)iÜJ.. ~ , . -

3 8 E fendo a fentepça -4e que fe p~dir re_vi~a, ~onfirmada, nQ caf~ 
da dita rev:ifta, o Procpt;aào( q1t1e fizer~ ,.- 01:1 affignar a;periçaó, pagara 
a terça parte· doS, ditos fef(~m-a cruzados a parte que os d·epofitar' o qu.; 
affim fe mandará~ e1 deçlar~rá n:t prop.ri-a ,fentença, que feder: e nao 
lh~ querendo a dita parte levar, .pagará o dito Procurador a dita quan" 
tia, a metade para o Soll icitador daJ uftiça, que o requerer, ou para 
qüalquer peífoa, que o accufar, e a outra a-metade para os Cativos. · 

Sobre as trOcas de bens de Morgados foreiros, c dotaes. 
• - '!" 

. 39 QUando algu?las pelfoas -fizerem petições, em que peçao."'_ 
· licença para fazerem troca, e efcambo de alguns bens, .e 

propriedades de Morgados, Capellas, 'Hof pitaes, e Albergarias, dt· 
zendo que querem dar outms rpor elles, melhores, e de maior valia ao.S 
ditos Morgados, Capellas, ·Hofpitaes, e Albergarias, naó eftando os 
di tos bens, que affim quizerem dar nos_ p·roprios Lugares, ou termos 
delles, em que efriverem as cabeças dos ditos Morgados, Capellas' 
Hofpitne_s, e Albergarias, ou onde fe haç> de cumprir os encargos del
lcs; os d1tos Defembargadores do Paço naó defpacharáó, nem conce
deráó fa'Zer-le a tal _rroca, e efcambo, pofto que f-e allegue, e diga que 
hc em muito proveito .' e utilidade dos ditos Morgados, Capcllas' 
HBfpitaes, e Albergarias. E fa:tendo o contrario, as taes trocas, e ef~ . 
cambos hei por nenhuns, e de nenhum vigor, havendo refpeito? a 

. que por effa c_aufa f e perdem, e fonegaô muitas vezes o~ ditos bens .vJP'" 
culados, e obrigõldos aos ditos encargos, pela mudança que dell'~s ~e 

· faz de huns lugares para outros, onde naó eitaó os Tombos, e InfbtLll ... 
~6es 
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~Ões dos .ditos bens: e .aliim por os Adm.iniftradores morarem em ou
tra~ jurifdicçõe~, para os poderem mais livrémente alhe·ar, e haver 
ma10r difficuldade em os :e querer':~ para as contas, que ~aõ obriga· 
dos d-a.r dos encargos dos di tos bens. · · 

40 E o mefmo fe cumprirá nas trocas, e alienações dos õens do
~aes, e foreiros, em que ha as mefma·s caufas, 'e ie fegcrem ~s dito~. 
Incopvenientes de fe fazerem delles efcambos .• 

.tls Provisões, que cada, h.um dos De/embargt!tdores do Paço póde de[pachar; 
e haõ de [er a.flignadas por dois detles, e feitas por hum Ejcrivaó. dà . 

Cmnera·, }ao as jeguintes. ; 

4 I pRovisões em fórma para fe fazerem demarcaÇões. . 
4·2 Provisões para os O.ffi:ci,aes fervi rem feus offic\os dois ar\.;. 

nos, além do anno, qu~ H1e dá a Orâenaça6, pofto que n~ ó fejaó cafa
dos, naõ ·rendo Juiz, ou Efcrivaõ dos Orfãos, como fica dito. 

-1-3 Reformaçaõ do tempo aos que _fe livraó fobre fiança. 
44 Reformaçaõ de tempo aos êlégradados, para· irem cu·mprir feus 

~egredos, até tres mezes fó6lente, como at.raz he declarado; e fendo 
os degradados para Africa, daráó fianças, ou _reformaçaó áHue tiverem 
dado: e ifto naó fend<'> as partes condemnadas em mais que em feis an
n?s de degredo~ porque fendo em mais coridemnád-os, iráó prezas fer .. 
\'Ir feus ~egredos, e naó fc daráó em fianças. 

45' Provisões para os Corregedores, Provedores, ou Ouvidores 
dos Mcftrados, eJuizes de Fóra póàerem conhecer de algun·s feitos, 
ou ·cautas, quando as partes allegarern razões para iífo; e ~fto pedin.:. 
~ 0 • as taes commifsões a ~e~oa menos poderofa contra o ~ais podero-
0 • e declarando nas pet1çoes das caufas, por ·gue he ma1s podc:rofo, 

e paffando a valia àe coufa de dez mil reis para cima. E eftando. oJul-
.gador a quem fe as taes caufas commetterem, dentro de dez legoas dà 
cabeça do Lugar, onde a parte contraria for morador , ·o que todo f e 
d~c:larará 1

na petiçaõ; e naó fe concederáõ as ditas Provisões contra 
VIUvas, nem mulheres. honefl:a~, que . naó fejaó cafadás, nem contra · 
orfãos ~ e menores, nem qua·ndo {e pedirem por parte dos mais pode
rofos, pofto que as caufc1s excedaõ a dita quantia, nem para {e tirarem 
os feitos dos Lugares, onde houveT T uizes de Fóra, naó fendo julga· 
dos ror fu_{'peitos ' ou naõ fe lançando elles' nem para fe lévar alguma 
Parte de fóra no Lugar, onde márar o que pedir a comrnifraó: e as di
tas c:ommifsões fe naõ concederáó para Ouvidore.s de Terras de Se· 
nhores. · · 

O 4~ Licen,Ça para eira r .Concelhos, Correg·edores , Provedores, 
uvLdores, e Juizes perante Juiz competente, pofto que dure o tem .. 

po de reu_julgado. . . 
t 47 Prnvisúes em fórma para darem o traslado de quaefq~er efcri
Uras •da.Torre do Tombo, na fórn:ia novamente ordenada. 
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48 A.lv:ar,:\.s -de bufca a Carcereims, ou Guar.das, para bufcarem 
pre~os que lhe-s fugirem, o~ quaefquet· Alv-arás f~ paífaráó com clail~ 
Íl,Üa, 'ilue naó firvaó feus o.fficios, como fi.ca dito. 

49 Cartas em fórma para Efcrivães , e Tahell iâes terem peffoas' 
q,ue as .aju,d~m, q-uanto a.os t.raslados ., e tirar das fenter.Jças, e cartas 
dos proce.ffo!), na fórma d3 miHuta , que fe novamente fez : e ifto n.~s 
Lugares, que tiverem na Villa, e termo mil vilinhos, e dahi para c1~ 
ma, ou nos que tiverem Juizes de Fóra, pofto que tenhaó ~enos vifi
nhos. 

>.? Prc).V,isóes para fe entreg;uem as fazendas dos aufentes a feus 
herdeiros mais chegad9s , a q.uem irt jotidum p§:!rtenceriaó, fe e li es fo~ 
rem fa1lecidos fem teftamento: e ift0 quando as taes fazendas paífare~ 
de valia de cem mil reis, ou o Lugar, onde morar a parte, que a pcdtC 
~.ftiver den..tro d.e cinco legoas da -Corte; porque fóra das ditas cinco 
legoas ., e da dita quantia dos cem mil reis para baixo, fe commetteráÓ 
aos Corr.ege.dores, e _Provedores das Comarcas, que o façaó por me~ 
nos defpeza das partes. 

5 I .Reforma..çaó d.ç qvarenta di·as ás pe.Jfoas, que tiverem Alvarás 
de fian:Ç~, e a naó deraó nos primeiros quarenta dias, que lhes faó da" 
dos pe).os ditos Alvarás. · ,. . 
. 5 z Licen~.a para os Corregedores, Provedores, Ouvidores , e' ut• 
zes poder.em.cí,tar outras peífoa~, poilo que fej'a em tempo ·de feusJUl" 
gados. 
. 53 _Provisões para os Corregedores, Provedores, Ouvidores, e 
J p,izes f:}~etfem algumas diligencias, e pedi rem refpofta a. algumas par~ 
t es, e enviar infor,111açóes de quaefquer cafos, guardando o Capitulo 
deite Regimento, que falla na fórma que fe ha de ter ácerca deftas in" 
formações. . . 

5' 4 Provisões, para que das fentenças, e determinações dos Jut" 
zes arbitros, em qu.e fe as partes louvarem, ou comprometterem ., fe 
naõ poffa appellar, nem aggra-var, [em embargo da Ordenaçaó e(ll 

çonrrario, n~p fendo algumas das partes menores; porque fendo rne~ 
nores , quflndo fe concederem as tae& Provisões, feráó por mim aíli" 
gnadas. 

55 C artas de aprefentaçóes de Igrejas aquellas, que por mim fo .. 
rem aprefentAdas. · 

56 Cartas d~ T .a belliães, affim geraes ., çomo efpeciaes, de rodas 
as Cidades, Vi lia-s, e Lugares de !Jleus Reinos, que por mim fo-rem 
datadasA . 

57 Cartas de Officios de Efcrivães da Corte, e Ca.fa do Porto, de 
Ch.ancelleres, Efcrivâes, e Promotores das C<)rreiçóes, f. as dos Offi.· 
ci.os: e tendo mantimentos, as /CéJ.r·ta~ d,<;)s manriwento~ ferá6 pelai 
Védores da Fazench. 

58 C artas de Ef.crivâes, qu~ f~ d~,{') por mercê aos Tabelliãés, e 
aos, Efcrivã~s, ~ Chan,ceUere$ das Cor~·~içóes, p'lra poJ." elles fervi~::· 



do Defembargo do Paço. 27) 

5'9 Todas as Cartas de efcrivaninhas daJ uftiÇa de todo o Reino • 
. . 6o Cartas dos Procuradores da Corte, e Cafa do Porto, por ~er
tidôes que lhe forem aprefentadas pelos Chancelleres das ditas Cafas 
de como foraõ examinados, e fe acharaó aptos. 

6 r Carta~ dos Porteiros da Chancellar1a, da Relaçaó , de ante os. 
Corregedores da Corte, e das Comarcas, e das Audiencias das Al-: 
fandegas. 

6 2 · Cartas de Contadores de cufl:as, Diftrib'uidores, de quaefquer 
Lugares do Reino. -

6 3 Cartas de Officios -de Caminheiros das Comarcas. 
64 Cartas quando Eu fizer mercê a alguns Efcrivães, que poffaó-

fazer finaes publicas, e dar fé como Tabelliâes. · 
65' Cartas para pedir efmolas, e tirar Confrarias áquellas peffoas 

que forem elegidos pelos Conventos, ou O.fliciaes, que para ello ti-
verem licença minha. ' . . 

66 Dos quaes officios todos a dada ferá minha, e naó dos ditos 
Defembargadores, ora fe paffem por vagarem por qualquer modo, oll 
por erros, as quaes Cartas naó palfaráó fem verem Alvará por mim af· 
finado, que irá incwporado nellas. 

67 E nas Cartas, que pa.ffarem dos Tabelliáes, mandaráó p&r co
mo levaó Regimento do f eu officio da Chancellaria , e que as J uftiças 

· lho.façaó public.ar na Camera do Lugar, onde forem Tabelliães. -
· 68 Cartas com traslado de Ordenações , e Artigos , .e de outras 
quaefquer coufas, que forem regiü:radas; quando fe pedirem fob meu 
kllo. 

6 9 Cartas para os Tábelliaes darem inftrumentos, p8r asNo tas 
prefentes ás partes, e com fal va. . · . 

7o Cartas de Procuradores de Correições de meus Reinos, e d'an .. 
. te os Juizes da terra , ás peffoas que graduadas naõ forem : e ~ntes que 
lh~ palrem a~ ~i tas Cartas, os examinaráô fe faó aptos para os ditos of4 

ficlOs.. , 

7 I Qlle todos os Tabelliaes, Efcrivães, que houverem de paffar 
~.artas dos Oflicios, por qualquer modo que feja, fe examinem pelos 
dnos Defembargadores do Paço,. fazendo-os ler, e eícrever peran~e 
fi; e fe virem que bem efcrevem , e bem lêm , e que faó pertencentes 
Para os officios, lhes dem.fuas Cartas, e fique o iignal publico do Ta· 
h~lliaõ na Chance !la ria, e afligne com elle hu ma teftemunha, como 
elte he o proprio, que pedia o officio; e eftas Cartas fará o Efcrivàõ 
da Chancellaria. 

7z Cartas para quaefquer Almotacés das Cidades, Villas, e Lue 
gares poderem fervi r tres mezes. . 

7 3 E porque em mandar vir as devaft1s, quando fe pede perdaó 
de fugida de alguns prezas, ou de Carcereiros, ou Guardas a-que fo~ 
gern', recebem as partes dilaçaq; e trabalho, quando for neceffario ver 
as ditas devaffas, poderáó os· ditos Defembargadores do Paço commet-
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ter a tal dilígencia, por Provifaõ affignad:~ por dois delles, aos Corre· 
g edo-res das Comarcas, ou aos Juizes de Fóra dos Lugares onde o~ 
ca íos aconteceraõ, para que por fuas Cartas lhes envit!rn informa~ao 
dos ditas cafos com feu parecer. 

7 4 Provisões, por que f e màndar fazer qualquer diligencia , ou 
tomar informaçaõ antes de fe ·dar final defpacho em qualquer cafo ·; e 
feráó affignadas por dois dos ditos Defembargadores, falvo quando 
lhes parecer, que o cafo he de qualidade, que fe deve dar conta delle, 
e a _Provifaó deve fer affignada por miq:t. 

7) Para quaefquer peffoas fe .poderem livrar fobre fiança nos cafos 
que por bem defte Regimento os ditos Defembargadores do Paço po· 
dem defpachar as ditas Provisões. 

76 Para fe poder provar pela prova de direito commum, poflo q~e 
a quantidade paffe de cem mil reis, naõ paffando de duzentos mil rets. 

77 Para quaefquer peffoas fe poderem livrar, ou accufar por feu 
procurador nos cafos em que pa.recer a dois dos ditos Defembargado· 
res, que fe devem paffar. ' 

7 8 Par a os Alcaides fervi rem ma'is outros tres annos, além do tem· 
po que ti v e. rem fervido. 

79 Para fe entregar fazenda de orfãs a feus maridos, pofto que 
com ellas cafaffem fem licença do Juiz dos Orfãos. 

8o ·Para os Corregedores paffarem Cartas de feguro, fem em bar .. 
go da Ordenaçaõ, quando parecer a dois dos ditos DeJembargadores, 
que f e devem paffar as dit3S Cartas. 

· 8 I Para fe guardarem perdões, fem emba.rgo de as partes naõ de· 
clara rem nas petições por onde lhe foraõ concedidos; alguma cnufa' 
ou coufas, que pareça que declarada~ lhe foraó paffados os ditos per· 
dóe s. 

8 2 Para dar efcravo em lugar de homem branco a Meirinho, oU 

Julgado-r 
8 3 Para dar mais trinta dias para fe tomar Carta de feguro, e fe 

aprefentar co"n dia, pofto que os primeir_os trinta dias fejaó paffadoS· 
8 4 Para fe poder lançar fintas para Igrejas ., pontes, e fontes, e 

outras coufas d a Republica, naó paffando de duzentos mil reis, e fa· 
zendo-fe primeiro as diligencias neceffari as. 

8) Para que os Officiaes de qualquer officio ( naó fendo Juiz) pof-
1aó ferv:i r, fendo havidos por aptos, pofto que naó chegu·em a vinte e 
einco annos , fendo de v_inte e dois para cima, fendo vifros na Meza do 
defpacho dos De!embargadores do Paço. 

86 Para que o Julgador poffa ir tir:tr teftemunhas do cafo, de que 
con hecer , a qualquer parte, pofto que feja fóra da fuajurifdicçaó. . 

8 7 Para que os Tabelliães poffaó por os juramentos nas efcrituras, 
fem incorrerem em pena, fem embargo da Ordenaçaõ. '~' 

'88 Para que fe poífa demandar prezo por cafo cível, pofto que ef· 
reja prezo por cafo cri me. 

Pa~ 
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$?9 Para que fe naó po1fa querelar d'algurna pelf~~ , fenaó ,perante 
° Correged0r da Corte, por tempo de huin anno, ou o que bem pare-
cer, fa~vo fendo achado em fragante deliél:o. ' 

90 Mudlnça de huma prizaó para outra com fiador~s, e fem elles; 
fegundo a qualidade do cafo. · · 

? I Seguir appellações, ou aggravos, fem embargo de fe naõ ap· 
pellar; ou aggravar em tempo, e de t-e haverem por defertas, e naó 
feguidas, cçmliderando o tempo q'ue paffou, e as cau f as que houve. 

9 ~ Dar tempo ao~ Rendeiros , Thefoure~ms, e Procuradores pa- , 
raarrecadar as dividas dos Concelhos, que naó arrecadarao no tempo 
da Ürdenaçaó. · 

.9 3 Supprir idade ás mulheres para poderem vender bens de raiz~ 
fendo contentes feus maridos, fazendo-fe primeiro a diligencia. 

· 94 Serventias .de 'Officios. . 
9.> Dar tempo que fe naó proceda contra os que venderem n·áos, 

navios, . ou éara~vellas, contra a fórma da Ordenaçaó, obrigando·fe a 
fazer outros taes em certo tempo.. · 

9 6 Provifaó para Defembargador conhecer da c a ufa, por o qlile 
del~a con~ecia por minha Provifaó, fallecer, ou fer doen.t·e, fufpeito, 
ou Impedido de jufi:o impedimento. 

' 97 Para que feja paffada Carta de feguro negativa em fórrna de 
caro de morte, pofto que naó feja0 paffados es tr~s mezes da Orde~ 
naçaó. · 
. 98 Para que tambem feja paffada Carta de feguro.negativa de fe.; 

n.mento, de que he querellado, pofl:o que naó fejaó paffados os .trinta 
d1as. 

99 Para devalrar dos ladróes formigueiros, feiticeiras, alcovitei., 
ras, e damninhos, na fórma acofiumada. 
d I~o Efpaços para mfitrimonios, on&e ha parentefco, até fe prQver 

e d1fpenfaçaõ, como atraz fica declarado. , 
Io·z · Para fe fobreftar na execu·çaó de alguma P.rovifaó por breve 

· efpaço, que naó paffe de doi~ mezes, em quanto fe toma alguma in-
formaçaó, ou fe manda· fa~er alguma diligencia. , 

Io:z. Para fazer vir devaffas de morte, pofto que naó feja,õ pa.ffqdos 1 

os oi to annos ·da Ordenaça'ó. · 
. zo3 Para tirar deva.ffas, e mandallas queimar, quand0 naó forem 

tu·adas juridicamente, e fe haverem de reperguntar tefiemunhas. 
'r o4 Para mandar fazer 4iligencias ·em cafos crimes a Defembar· 

gadores, ou a quaefquer outros Miniftros de}u.Jihiça. 
lO) Para fe tornarem. refidencias a Corregedo,res, ProvedoJ1es, 

JOu~idores, e Juizes~ e lh.es mandarem, que , a·s dem aos Miniftros da 
ufhça a que for comrnett1do. . . . 

r 96 Confirma.çaó de Juizes Ordi na·rios nos Lugares das Ordens 
de Noffo Senhor Jefus Chrifto, Santiagq, eAviz. 

107 Para fe prover de outroJ uiz, Vereador, Procurador, ou The ... _ 
, fuu~~ 
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foureiro em lugar do eleito, havendo para iffo caufa jufta, ou por (e 
efcufar, ou fallecer, ou pár outro impedimento. , 

108 Para 'os Ouvidores de Senhores de Terras fervi rem mais tem
po, além dos tres annos, requerendo no tal tempo reúdencia. 

109 Provifaó de troca de propriedades de Capellas, e Morgados 
com outras propriedades, precedendo primeiro informaçaõ- dejuftiça, 
e conftando por ella fer a tal troca em evidente proveito das ditas Ca· 
pellas, e Morgados, na fórma atraz decl.arada. 

1 r o Confirmaçaó de doaçaó, que alguma peffoa fizer de certa cou
fa a outra pelfoa, quando excede a quantia da Ordenaçaó, fazendo-fe 
primeiro as diligencias, que a dita Ordenaçaó manda, que fe façaó' 
para fe a tal doaçaõ confirmar. 

1 I I Para fe poder cortar carne nos Lugares .do Termo da Cidade, 
ou Vi lia pelos preços porque f e' corta na tal Cidade, ou Vi lia com in· 
forrnaçaó ~?sJ uizes, e Officiaes da Camera, ou de quem parecer que 
fe deve tomar. . 

11" Para todas as legitimas, e fazendas de orfãos ferem entregues 
ás 1\Iãis, Avós, Padraftos, Tios ·, Cunhados, e outros parentes. · 
. I 13 Para tirar paó de huns Lugares para outros, fem embargo 
das defezas, e pofturas das Cam.eras em contrario. 

I r 4 Para quaefquer Provisões, que naó forem de maior qualida· 
de, do que faõ os cafos, qúe por e.fte Regimento lhe faó concedidos. 

I I r Eftas Provisões' que por fi pódem defpachar os ditos Defern .. 
bargadores, e haó de fcr affignadas por dois delles, fe palfaráó e~ 
meu nome, começando por D. J oaõ, &c. E o mais na fórma das miou~ 
tas, que diffo faó feitas, e no fim diráó: EIRei noffo Senhor o mandou 
por Fuaó, e Fuaõ, &-c. · 

Em que maneira fe pajfar.dõ as Cartas Tuitivas appellatorias. 

I 16 ·QUando os Defembargadores do Paço pa1farem Carta& 
tuitivas appellatorias, teráó a ordem feguinte. A parte 

qqe pedir Carta tuitiva appellatoria, fará petiçaó, deçlarando nella 
a caufa f obre que pendia a demanda, e o Julgador que deu a fenren~a 
de que fe appellou, e a fentença que no cafo foi dada, e como appelA 
lou della em tempo, e qqe ~.he naõ foi recebida fua appellaçaó, f~ndo 
cafo que em Direito lha devera receber; a qHal petiçaõ aprefentara no.s 
DefembíHgadores · do Páço, e logo com ella moftrará por inftrumer:i to 
publico, com refpofta da parte, e do Julgador, que lhe denegou a 
dita appellaçaó: e com o traslado dos autos, que lhe parecerem. ne· 
ceifa rios como appe'Ilou em tempo da fenten~a, que contra elle fot da
da , e que naó lhe receb.eraó fua appelhçaó , devendo por Direito [er~ 
lhe recebida, e que feguio a dita appellaçaó, e tem feito f~bre iífo as 
diligencias necefrarias ; e confbndo aos ditos Defembarg:adores do 
Paço, que he affim como a parte diz, moíhando po1· inftrument~ pu· 

p}lco, 
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hlico ·, como pedio aoJuiz.ge ànte quem appdl911:1; qu-e lhe mand affe 
~ar Infrrumento das ditas diligenc.ias, e Q traslado dos auto_s , e que 
lho naó mandou dar O() tempo em que por Direito era o.briga.do "' em 
m~neira qiJe confte, que naõ ficou pwr elle offerece.r as ditas di! igeRci as 
ac1ma ditas para lhe a dita Carta logo~ poder fer paLrada, e· pedi o tem• 
:po para as offerecer (fazendo porém certo pmr Infrrumetlto publico de 
c..omo appellou, e que a appellaçaó lhe naó foi recebida, e que fe.z di· 
ligenc,ia no feguimento da tal appellaçaó) os diws Ddembargadores 
d? Paço lh'e affignaráó tempo conveniente para as offenz c~.r , fegundo a 
dd\:ancia que houver do lugar onde a Corte efiiver, ao lugar, em que 
fe houverem de fazer as diligencias, naõ pa.ffando .de tres m~zes, e Ih~ 
palfaráó Carta para naó fer ti 11ado de fu.a potfe ,, e {e r mantido nella , 
durandu o dito temp·o. E offerecendo as ditas dilig€ncias no termo que 
lhe aflim for affigr:tado, e conftando por ellas fer affirn como diífe na fu-a 
petiçaó, ou mofl:rando por lnftrumento publico como pedip ao Juiz de 
ante quem a·ppellou, que lhe mandaffe dar I.nftrurnento l~s ditas di li .. 
gencias, e o traslado dos autos, e que o naó mandou dar a0 tempo em 
que por D~reito era obrigado, em maneira que confte, que naó ficou 
po·r elle eff~recer as di tas di ligeacias ,.lhe haveráó por jufl:ifica,cla a di ta 
petiçaó, e lhe paffaráó a dita Cart:r tuiráva )appeliatoria em fôrma: e 
na? f e moftrando pelas taes di I igencias o que h e neceffario para lhe a 
dita Carta fer paffada , como acima he dito; lhe denegaráõ a dita Car· 
ta, e poráó defpa.cho diffo nos autos, de que paífaraó Carta á parte ~an· 
traria, fe a pedir, para fe poder fazer execuçaó pela fentença, pofto 
'CJUe Aaó feja acabado o tempo , que foi dado á parte para fazer as ditas 
diligencias. E no defpacho que finalmente fe h'ouver de dar febre ·o 
conceder, ou denegar da dita Carta tu itiva appeilatoria· , feráô ao me
nos dois dos di tos Defernbargadores do Paço, fendo ambos conformes. 
· I 17 Man~o aos ditos Defcmbargadores do Paço, que naó dem 
~fperas fobre cumprimentos de Tefiamentos. 

O que levard/1 os De[embargadores do Paço da ajJignatura das Cartas, 
que por eltes paffaó em meu nome feitas pelo Eftrivao da Ca

·mera, he o Jeguinte. 

118 DEaffignarem asCartasde1egitimaçóés defilhosdeCte-
. rigos , Frades, Beneficiados, heHnens ·cafados , ou que 

na.fceraõ de ajuntamento de parentes, ou cunhados em gráo prohibi·
~o, ou de Freiras, ou de filhos naturaes de Cavalleiros, ou de Acon·
ttados em cavallo, ~ da h i para cima, para p·oderern herdar, e gozar 
d·as honras; e priv'ilegios' como fé foraó nafcidos de legitimo matri
mon.io; levaráó dois toftóes, hum toftap cad-a hurn; e o nHámo leva
ráõ, pofto que fe naó peça a dita legitimaçaó f~naõ· pa-ra honras, e l L· 
ber~ades. · . 

1 19 De affigtlatura das, Cartas de priviE€gios dos Fidalgos, d·(i)i\s 
te.ftões, hum to_ftaó cada hum. . ·· De 

:.. 
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r2o De privilegias de Carreteiros, e .Eftalajadeiros hum toftaó' 

cincoenta reis cada hum, e outro tantõ ,das Càrtas das aprefentações' 
e das Cartas dos o.fficios. · 

I 2 I · De todas as outras Cartas leva.ráó de affignatura dois v in tens' 
hum vintem 'Cada hum, como fempre levaraó. 

r 22 Oe Cartas para Efcrívães, e Tabelliães terem pelroas que os 
ajudem a efcrever, hum toftaõ, cincoenta reis cada hum. · 

I 2 3 E hei por bem, que fendo ~s ditas Cartas, e Provisões affi· 
gnadas por dois dos ditos Defernbargadores do Paço~ como dito he' 
e palradas por minha Chancellaria, fe cumpraó, tenhaó força, e vigor, 
como fe por mim folrem affignadas ;·o qual Regimento C!s ditos Defem· 
bargadores do Paço cumpriráó, e guardaráõ inteiramente, como fe 
nelle conrém, .e na6 fe ufará de outro algum: o qual lhe foi dado a 
27 deJ ulbo d"o anno de I 58 2. E pofl:o que Eu tinha mandado que r: 
naó imprill).~ífe, por jufl:os refpeitos, que me a iffo moveraó, mandel 
ora que feíÍmprimiLre, e fe incorporaffe no volume das Ordenações, 
que novamente mandei recopilar. 

' 
Provifaõ [obre tJ officio de Porteiro da Cafa do defpacbo cloi Defem· 

bargadores do PafO. 

EU ElRei. Fac;o faber aos que efte meu.Alvará virem·; que no Re .. 
ginl'ento novo, que mande-i dar aos meus Oefembargadores do 

Paço, eftá hum Capitulo, por que mandei : Qge ta·nto que o dejpacho 
fo.lfe começado, o Porteiro naõ entra.!fe dentro na Caflt do dito dejpachofem 
ftr chrtmado , ·nem le~'a:ffe recado de pe./foa alguma , de qualquer qualidade 
que foffe , Jalvo.fendo de algum dos Tribunaes, ou. do Chance~ler mdr, de 
coufa que pertença afeu officio, nem entr~ria na dita Cafa do dejpacbo, de .. 
pois de come fado ,peffoa alguma que naõ fo.!Je chamada, nem Senhor. de Ter~ 
ras, 1zem Fidalgo de qualquer qualidade ,preemine11.cia, e condifaÕ que fof 
fi, &"c. E pprque convêm muito a meu ferviço, que ifto fe cumpra, e 
.guarde i orei ramente com o mais que ora , por efte meu Alvará ordeno' 
que fe faça: Hei por bem, e mando que da primeira porta para den· 
tro da dita Cafa do defpa.cho na6 entre peffoa alguma, como dito he; 
fa.lvo fe for Efcrivaó da Camera, Defembargador, ou pe.a'oa outra, 
que feja chamada, ou que leve recado de meu ferviço. E tanto que os 
meus OefembargadoJes do Paço entrarem em defpacbo, o Porteiro da 
dita Çafa fará. fahir l~go para fóra todos os feus çriados, e qualquer 
outra peífoa que ahi efriver, naõ fendo das acima declaradas. E por· 
que ferá á" vezes neceffario mandarem o . dito Porte'iro com algum~&· 
cad0 de meu terviço, e naõ convêm que a dita Cafa fique fó, o d1t0 

Porteiro terá huma petfoa approvada' pelos ditos Defembargadores ~o 
Paço, o qual fervi r:i, e acudirá á campainha, quando o dito Portet•ro 
for aos taes ,recados, ou tiver outra occupaçaó. E o dito Porte ircrpu
blicará por fi as petições defpachadas, como era coftúme, e n~ó c.on .. 

· te-nurá 
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fe.ntirá que os Efcreventes dos Efcrivães da Camera, nem criados dos 
f?efembargadores do Paço, nem ot.:ttra qualquer pe:froa revolva as pe
t iç.óes, nem as tome, e clle da fua maó as dará ás parte·s, e ás pe:froas, 
c~Jas as taes petições forem: pelo que encommendo, 'e màndo aos 
meus Defembargadores do . Paço; que tenhaó particular cuidado de 
em tudo fazer currq)rir o dito Capitulo de feu Regimento, e o rpais 
conteúdo nefte Alvará, porque ailim o hei por bem , e meu fe'rviço: e 
e~e· Alvará faráõ ajuntar ao proprio Regimento, regiftando-fe primei- · 
r<? no _livro que anda na Meza do defpacho, para fc faber como affim .o 
t:nho ordenado, e mandado: o qual quero que valha, tenha força, e 
VIgor, cG>mo fe fo!fe Carta feita em meu nome , 'por mim a.ffignada, e 
P.affada por minha Chancellaria, fem embargo da Ordenaçaõ do liv. 2. , 

ttt, 20., que diz: Q:!te as coifas, cujo effeito houver de durar mais de 
hum amzo , paffem por Cartas ; e paffando por Alvards , naó valhaõ. An · · 
tonio Rodrigues o fez em Lisboa aos I 6 de Setembro de I 58 6.' Si
tnaó Borralho o. fez efcrever. 

Provijaõ [obre os l!fc1·ivães_ da Camera naófobfcreverem Provislfes, [ai• 
fi.JO as que forem feitas pelos ftus Efcreventes, que tiverem ' 

e·m fua c aJa. 

E .U ElRei: Faço fab~r ... aos qEJe ~fte ~eú Alv~r~ vire~, qu~ o Se-
nhor Re1 D. Seba!hao, meu Sobrmho; ,que . Deos tem ·, paffou 

h uma Provifaõ ., de que o traslado h e o feguirite ·: Eu EJRei. Faço fa- . 
ber aos que efle Alvard virem, que hei por bem por ·alguns rejpeitos , que -
me a iffo move1n, que os meus Efcrivães_ da Camera naõ fobjcrevaõ daqui 
er:z diante Cartas, Alvaras

1
, Regimentos, 1zem P1'·ovisões de qualquer qua

ltdade queftjaõ, que bajaa defer a_flignactas por minz, ozt por meus Defêm
bargadores do Paço, que forem feitas por quaefqutr Eftreventes, ou pef~ . 
foas; {alvo as que fo1'em .fe.itas,; e eftritas pelo Efcrevente , ou Eft'reven· 
tes, que. o proprio Efaivaõ da Camera tiver em fua c aJa , para iJ.To habili4 

~ado; aos quaes E{crivifes da Camera mando, q·ue ajjim o cu.mpraõ, fob pe
na de fl4-fiJenfaõ dê feus officios até minha merd. E mando aos meus Defem· 
ha1'gadores do Paço, qu.e naõ ajJignem as ditas Ca1'tas , Alvarás, Regi
ti'Jentos , e Provisões , fendo feitas em outra maneir,a. E ao Chanceller mó r 
'111audo outrofim, que as 11aó paffe pela Chance!laria, e cump1·aõ efle Alva
'~"d como 11elle .fe co11tém.; o qual Je trasladará no liv1·o da Meza .dos ditos 
Deftmbargadores do Paço: E hei por bem que valha como Carta, poflo qtte -
'tlalf. feja paffa'da pela Chancellaria, ftm ·embargo da OrdenafaÕ do liv. z. 
tit. 20., que o contrario dijpoem. Joaõ de Seix.as o fez, em Almeiri.m a I 6 
de Janeiro de r 57 ,4. E porque f ou informado , que a di ta Provi faó [e 
naõ cumpre inteiramente, e alguns dos meus Efcrivães da Camera 
fobrcrevem Cartas, e Provisões, que fazem quaefquer peífoas fem fe .. 
rem approvados, que he muito contra meu ferviço, para o qual con
Vêm "~ r~m - 9s dit'os Efcreventes habilitados, e taes que me poffa Eu, 

.Tam. VI., Nn ·· de· 
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depois fervi r delles, fendo neceffario ·: Hei por bem; e mando, que 
daqui em diante fe cumpra, f! guarde a dita Provifaó nefie incorpora· 
da inteiramente, e que nenhum dos di,tos meus Efcrivãe.s da Camera 
fobfcrevaó Cartas, Alvarás, Regimentos, nem Provisões, de qualquer 
qualidade ~ue fejaó, ·que hajaó de fer affignadas por mim, ou pelos 
meus Defembargadores, naó fendo feitas por O.fficial, que elle tiver 
em fua cafa, e que para ifro for habilitado: e o q__ue affim o naó cum; 
prir hei por bem, que íncorra em pena de fufpenfaó de feu officio are 
minha mercê. E encomrnendo , e mando aos meus Defembargadores 
do Paço, que tenhaó particular cuidado de ver, e faber por quem as 
taes Cartas, e Provisões faó feitas, e iobfcritas. E naó fendo feitas 
pela maneira conteúda em efte Alvará, lhe n::~õ ponhaó vifta, nem a f" 
fignem . E ao ChanceHer rnór, que as naó paffe pela Chancellaria' 
pofto que fejaó affignadas por mim com vifta dos di t-os Defembargado
res do Paço, ou affignadas por elles; e façaõ ler, e publicar efte meU 
Alvará aos ditos Efcrívâes ·da Camera, eftando em defpacho, encarre• 
gando-lhes de minha parte, que cada hum delles o cumpra, como 
confio que faráó: E naó o fazen.do a.ffim , além de fe proceder .conrra 
elles pela dita pena de fufpenfa6 de feu-s officios, níe haverei nifto por 
mui to desfervido delles: E efte Alvará faráó regdrar ·no livro que anda 
na Meza do defpacho dos ditos Defembargadores do Paço, para a to'" 

do o tempo fe faber como affim o tenho ordenado, e mandado; o qual ' 
quero que valha, tenha força, e vigor .como fe foffe Carta feita elll 
meu nome, por mim affignada, e paffada ·por minha Chancellaria, fe!!l 
embargo da Ordenaçaó do li v. 2. ti r. 20,, que .diz: f2.!u as coifas, cujo 
e.ffeito loouver de durar mais de hum anno, pa.!Jem por Cartas; e pajfando 
por Atvard.r , naõ vathaó. Antonio Rod rigucs a fez em Lisboa a 1 6 de 
Setembro de r> H 6. Simaõ Borralho o fez efcr,ever. 

Alvará, em que 'fe revoga efla Or.dmaçaõ, determinando-:ft ft tJali 
paffem mais Cartas de inimifades. 

Liv. z. das Leis da Torre do Tombo, foi. 156. 

I 

E U · EtRei. Faço faber aos que efte meu Al~ará virem, que vendo 
Eu os grande's damnos, que fe feguem em prejuízo de meus va~ .. 

fallos, de fe paffarem Cartas de ínimifade, de que nafcem nov:1s pat· 
xões, e fi~almenre muitos inconvenientes dignos de confiderólça6; e 

· por fer m~teria de tal qt!alidade, que requ~ r prover-fe nella ·' e que 
em nenhuma fórma convem, que meus \t-afrallos fedem, e haJa6 p~r 
inimigos huns dos outros com Cartas minhas, tendo o remedio ordt· 
nario de fufpeições, e contraditas; e querendo EY ora nilfo prover; 
como convêm a meu ferviço, e bem cornmum de todos os meus vaifal· 
los: Ordeno, e mando aos meus Defemba·rgadores do Paço, que d.e 
nenhuma maneira paffem mais daqui em diante .as dítas Cartas c'~ in : ~ 

miíade , 
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~ mifade 9 ;nem ainda noscafos em que o Regimento do .Defembargo do . 

Paço, que dellas ,trata, as concede, ·que por efre Alvará, no .que toeél 

a fe concederem as dira·s Cartas, revogo o dito Regimento, e hei por 
revogad0; e quero que em tempo algum fenaó faça obra por elle, . e 
q~e fó efte fe cumpra, e guarde inteiramente como ne!le fe contém ; e 
que valha, tenha força, e vigo·r, pofto que feu e.ffe1to dure mais de 
hum anno, fem embargo da Ordenaçaó do z.liv. tít. 40., CJUe o con.;. 

·trario díípoeni. E mando ao Pre.fidente da Meza dos meus Defembar
gadores do P:;~ço, e ao Regedor da Caía da Supplicaçaõ, e ao Gover-

. na dor da Cafa do Porto o mandem regiftar, e tra,sladar nos livros, em 
que femelhantes Alv:.arás fe coll:umaó trasladar, eregiftar, para fem• 
pre (.e faber.cotno affim o tenho mandado. Antonio Martins o · fez em 
Lisboa a 10 de Março de 16o8. E eu Pero Sanches Farinha o fiz ef-
c r-ever. 

( R E Y., 
/ 

(Jl~ará, em que fe eflabHece aformalidad~, quefe de7Je obfervar izo def
pacho dos negocios , que ficao periencetJdo ao Expediente dos Tribu

naes, e nos que de'lJem conjitlt ar-ft , e fabir d .A.flignatttra. 

Liv. das Leis da Chancellaria mór,do Reino, foi. 4· Liv: 5· do Delernbargo do . 
Pas:o, foi. 187. Li v. xz. das Exuavag. da Supplica~aõ ,, fol. zq.vcrf. 

. ' EU EIR ... ei. Faço faber aos que~efte Alvará virem, que tend~ co~fi- . 
· deraçao ao que fe me reprefentou, e a ter moftrado a expenencu, 

<llle com o trato do tempo fe tinhaõ accn~fcentado a tanto numero, a f
fim os papeis, que depeAdi·aó da fi!inha affignatura, como os negocias 
pertencentes ao meu defpacho, e que por efta cau(a a expediçaó de 
huns, e outros, naõ f0 fe fazia difficultofa., mas invencivel ,, de que fe 
fegl:lia , que por naõ caberem todns no tempo do defpacho., fuccedia 
r:tardar-fe o de que neceffitavaó a!guns negocios de maio-r importan
Cia, no que recebiaõ as partes grande prejuizo: e por defejar evitar
~ho, e qoe tanto os negocias graves·,. como os d.e menor fuppofiça6 fe 
e:x:pidaõ éom a brevidade que convêm ao ferviço.de Deos, e boa admi
.ni~raçaó daJuftiça: Hei p'or bem ordenar, que daqui em diante nas 
1n1nhas Secretaria·sfe naõ lancem remifsóes ordiharias, para que os re
<]llerimentos das petições das partes fe confultem etn algum Tribunal, 
nem fubaó á affignatura femelhantes remifsóes; porque em lugar de.l
J~s ·re remetteráõ aos_Tribunaes, a q,ue tocarem , as p.etiçóes etn huma 
]Ifi:a affignada pelos Secretarias de Eftado -, ou Mercês; e nos Tribu· 
naes a que forem ,,Je admittiráó .para fe deferir, como for juftiça; e fó
tnente fubi ráó á affignatura as remifsóes e·xtraordinarias, e que com e f. 
feito Eu· mandar confultar. · · 
.· · E d·o m.efmo.m.odo naó fubir~ó á affig.natura os paffaportes dos na

VIos> que houverem de fahir do porto defta Cidade; porque e,m lug§\f 
· ·.. Tom. VI. · N1l ii - · do 

/ 



Regin1ento 
do defpacho, que fe lhes coftuma pôr, fe u.fará de h uma Portaria affi .. 
gnada pelo Secretario, a que tocar, em C}Ue diga, que Eu mando paf· 
Je pelas torres da Barra ddla ~idade o na~io N. com declaPaçaó, qu~ 
a Portaria naó fe pairará, fem que primeiro precedao todos os defpa~ 
chos coftumados, como até agora fe ufava; fendo tambem defpacha~o 
pelo Provepor dos Armazens, fendo o na vi o Ponuguez; ou fendo E.f
trangeiro, pelo Conful da Naçaõ, a 'que pertencer: o que fe ent~n· 
derá para todas as embarcações, que la h i rem dos pórros defl:a Prqv111• 
cia da Eftremadura. E o Governador qas Armas ferá obrigado, ápre
fentandofe-lhe a Portaria, a lhe dar cumprimento, ailim como o havia 
de fazer'· fe o palfaporte foffe por mim rubricado. 

Tambem fe devem efcufar de fubi ·r á affignatura t0dos os nego
cios, que faõ do Expediente dos Tribunaes, em que ultimarpente fo· 
raõ determinados; porque em lugar dos Alvarás, que coftumaó paffa~' 
e fubiaó á affignatura, ordeno fe lavrem Provisões affignadas por d~1S 
Miníftros do Tribunal a que tocarem, e que p~ífem pela Chancellana, 
e paguem os mefmos direitos, que os Alvarás: e na mefma fórma ie 
lavraráó.Pro.visóes de todos osnegocios, q1;1e em C<;mfultas forao por 
mjm refolutos; declarando-fe indivi'du:;tlmente no corpo das Provisões, 
que foraõ obradas em virtude da minha Refoluçaó, do dia, mez, e ao• 
no, em que Eu a tomei em ConfuJta do Tribunal, por onde fe expe" 
di r: e qualquer peffoa, que por fi, ou por outrem falfificar as ditas 
Provisões em parte, ou em todo ·' incorrerá nas penas, C}Ue pela Orde~ 
naçaó liv. ;. tit. ;z. inprincip., faó impoftas aos que falfificaó a minha 
Real Firma. · · · 

Porém defl:a generalidade .fic~ó .exceptuados o'~ negocias feguin· 
tes, a f-aber: Todas as mercês, de qua1 'quer qualidade que fejaó, que 
fe houverem de fatisfazer pela minha Fazenda: e bem affiin a$ Com'" 
mendas; e f\1caidarias móres ,] urifdicçóes, Privilegias, Senhorios ·de 
Terras, e Officios deJuftiça, ou Fazenda; Cartas de Julgadores, Pa .. 
tentes de Póftos Militares, mercês de Capellas, emprazamentos de 
bens de algum Concelho, que naó coftumaffem andar emprazados' 
prm~imentos de Beneficios, quitaç<X!s dos que tiverem fervido o.flicíoS 
de recebimento , Folhas dos Almoxarifados, e Cafas dos DireitoS 

.R~a;s: por9ue todo" ~s r~egocios defta, e femelhante quálidade ~ 9!1 
fepo exped1dos pelos Tnbunaes, ou por qualquer das Secreranas J 
fou fervido que fubaó á affignatura , . e que de outro modo fe lhes nao 
dê cumprimento, nem tenhaõ vigor algum. . 

E porque pela repartiçao do Confelho Ultramarino fe mulrí;Y.Jh· 
caó os papeis, que por vias fe remettem ás Conquiftas, e affim os que
por mim foraõ refo]utos, como os que eraõ âo Expediente do TribU· 
nal, çoftumavaó fubir á. a.ffigríatura: Sou fervido que o Confelho·Vl• 
trama ri no ne.fta parte obferve a mefma regra, e fórma, que eftabeieço 
ao.s mais Tribunaes fobre a exped·i~aõ dos negocios, que a cada·'1:Ju0l 
:fica pertenc~ndo. · 

E 



do Defen1bargo do Paço. 
· E por fe 'me reprefentar fei conveniente , que à'lguris negocias 
. ordinarios, e de nunqs entidade, que cofiumavaó fubir porConfüJr.as, 
os com_metteffe aos Tr'ibunaes, e pértenceffe~ ao fe_u Expediente, p·a
~a · que affim fe podeffem defpachar_ co_m maiS brevidade os'de maior , 
!rn~ortancia, que f e confultavaó: Sou fer~ido fejaõ do Expediente dos 

· fnbunaes, a que tocarem todos os fegumtes_: _com dec~araçaó, que 
nunca feráó defpachado~ por m~nos de tres Mmdl:ros, ficando livre á 
~ada hum delles ( naó fe confonnandp) pedir \':onfulra. 
· I>r:ovas de Direito com,mum para as caufas, em que naõ forem 
partes os Procuradores de minba Coroa, Fazenda , ou Fifco. 

Emancipações, para· que as ortàs, que naõ tiverem vinte e cinco 
annos, poffaó fer havidas por maiores, e fe lhes· fazer entrega de feus 
bens. 
· Pro-visões p·ara virem da Relaçaõ do Porto por aggravo á Cafa da 
Supplicaçaõ os p·roprios autos. . ' · · 

Serventias de Officios por mais hum anno, depois de fe m€ ter 
confultado a primeib fervent--ia. · · · 

,Qifpen.fa para 9brigarem os Tutores feus proprios bens á fiança 
dJ_s turellas ., em que forem nomeados, ainda no cafo, que os bens .ef~ 
tepõ fóra da Comarca , aonde contrahirem·a· obrigaçaó. - . ' 

-.Alvarás de fiança nos crimes, que naó forem exceptuados ., ·- e n'a() 
valeráó ás peffoas, que. por efpecial ordem minha fe tenhaõ·mandado 

d ' I . pren er. , · 
Prorogaç5es dos A~varás de fianÇa, que já fe-.tenhaó concedid-o. 
Reformaçóes de c ·arras ' de feguro. _· I 

. Licença para fe continuarem algumas obras, que foffem embarga• 
das com a cauçaõ de opere demoliendo. 

' · Mercês de tempo até hum anno, .para fe formarem, ou doutora. 
r~m Eftudanres da Univedià-ade de Coimbra:; que tive~em ínfonHa' 
Çoes de bons · e(tudantes. _ 

Mercês aos filhos, ol:l filhas dos proprietarios de o.fficios, que fem 
d_uv,ida forem de fuccdfaõ, em que fe ~ofrumaffe praticar o direito an-
tidoral. _ · · 
. -Licer.ça _(havendo caufa jufta) para fe fazerem feiras nos Lugares, < 

a-onde naô c·ofrumava havepas.. · · · 
Licença para dos bens do Con·celho fe ac_crefcentar, ou dar parti

do a -algum Medico~ Cirurgiaó, ou Boticario; ou para fe, pagar a~al· 
gum Meftre' que enfine Latim -aos meninos daqueUe povO., de"q1,1e 

· h')Uver de fahir a defpeza, fendo primeiro ouvidos o Povo, e Camera. 
Licença para o Juiz de F6ra, ou dos Orfãos poder cafar com mu-

lher orfa; ou vi1,1va da fua j.urifdicçaó. · , 
Licença para que:o Juiz, e Efcúvac5 dos Onfãos f.e poffaó{ervir de 

nrfaõ , ou orfa da fua j urifdicçaó, p~gando- 1hefoldada. · · ·. 
Prorogaçaõ de mais · feis mezes até hu.m anno para fe ~a~er Inven~ 

tar1 ">·, ·que íe naó pôde acabar no tempo -dete.fminado pefa Lei. . 
Çon-



·Regin1ent6 
Conceder comm.ifsões com caufa jufta, para que algúm Mi-n-iftro 

poffa fazer o Inventario, que pertencia a outro, fatisfazendo-lhe·, e 
ao Efcrivaõ o falia rio , que lhe per1tencia. 

Conceder fobrogações, para que os bens de Capei! as, ou Morga~ 
dos fe po[aó fobrogar por outros , ~ feguindo-ie utifídade, nos· cafos 
em que o valor principal dos ditos bens naó exteda a quantia de qua· 
~r o centos rn"il -reis. · · : 

Difpenfa para fe poder querelar de defloraçaó, fem embargo de 
fer paffado hum anno. · 

Li.cença, para que os Bachareis , que tiverem informações de bon~ 
eftuâ.antes pela Univerfidade, .e Affentos de terem lido bem no Def· 
embargo do Paço poffaó fer providos nos lugares da aprefentaçaó do 
Senado da Carnera. , · 

Licença, para que os Çlerigos, dando fiança, poffaõ advogar no~ 
Auditorias Seculares. . · 

Licença para fe poderem ·infinuar-as doações, que algumas mul~1e· . 
res fizerem de fcus bens, precedendo as informações necdfarias, c 
confiando por ellas, que as doações feraó feitas voluntariamente , .fern 
peduafaó, violencia, ou engano. ' 

Licença, para que nos Auditorios fóra da Corte, em que naõ hou• 
ver fuffic-iente numero de Advogados, formados pda Univerfidade de 
Coimbra, po.ffaó advogar .as peffoas, q'ue o·reqt}ererem ,, com in.for• 
maçaõ da capacidade que tiverem para o dito minifte~io. . , 

. Licença, para que nos b.ens 1\eguengos fe ,poffa conftituir patn· 
monios a Clerigos, dando :fiança a pagar os direitos, e obrigando-fe 
a deixallos a ·peffoa·leiga, e jurifdicçaõ fecular, com pena de que na? 
o fazendo affim , ficará o patrimonio vago para a Coroa. · 

Licença para a requerimento dos póvo& fe fazerem pontes, ou ou
tras obras necelfarias, que forem em utilidade publica, pagando-fe o 
cufto pelos bens do Concelho, fobejos das Cizas, ou por fio ta, aon· 
de naõ houver 'com que f e pagar :rs defpezas das düas obras. 

Licença, para qu~ poffaó ir.Freiras tornar banhos das Caldas, pre· 
cedendo .as dos feus Prelados, e inform ações neceffarias. · 
. Licença , -para que os que foraõ .cativos ·de Mouros, e fahira6 do 
cativeiro fem licença, refgatados ·por diligencia fua, polfaõ levar a 
efmola, que fe coftuma da.r aos Cativos, fem embargo de lhes talrar 
a dita licença . . 

Licença, para que com caufa ju~ftiffirna fe poffa difpenfar na c_lpu· 
fula def>ofitaria; no ,que teráõ os Tribunaes particular attençaõ, pr-:a 
que femelhantes requerimentos fe naõ frequentem. . 

Pelo que mando a todas as peffoas a que o conhecimento defre AI
vará pertencer, b cumpraó ·, e guardem inteiramente , .::orno rielle fe _ 
contém , e tet?ha força, e vigor de Lei , fem embargo das. qut: l1a ~ e 
de quáefquer Regirmmtos em contrario; e paffará pela Chancella :t.a' 
aonde fe publicará, fendo regifrado nos livros das minhas Secret 1'138 

' • r de 



do Defembargo· d9 Paço. 
de Eftado, e Mercês ,.dos Tribunaes ,Cafa da Supplicaçao, e Porto;· 
e _ _fendo imprdfo, ordeno ao meu ·Chanceller rpór e_nyie ás Comarcas, 
<?onquiftas, e m·ais ·partes aonde nece1fario for, para que venha á no
ticia .d~ todos. J crooymo Godinho de Niza o fez em Lispoa ·a 24 de 
Julhà ·de 17 I 3· Bartholomeu de Soufa M,exia o fez efcrever. . . 

R E Yo 

A~~ard ·; em _quéft approvozt a formalidade, que fé eflabelueo para a co.,. 
bra1zfa do dinheiro dos perdÕfS, que ·concede o Defemhü.rgQ 

do Paf(}· 

E Ú ~IRei. Faço faber a~s q~ue efte Alva~á vir~m ., .que par~ ha~et: 
.....J ma1s certa conta na rece1ta, e cobrança do din,helfo dos perdo~s 

do Defembargodo .Paço, e fórma, com que no defpacho delles fe ha 
de proceder, mandei fazer -o papel inclufo aQignado po.rJaeir.tho F a .. 
gundes Bez~rra, meu Eícrivaó da Cam,era ; _o qual hei por bern, que 
daqui em diante fe cum.pt'a, e guarde intei .ram~nt~ ,, co~o . nelle {e de-· 
clara; e que valha· como Regimento, tem embargo de qua.lquer ou
tra Ordenaçaõ, ou eftylo gue haja em cpn,V~!i9_ ; .por qnan-to me ,praz, 
,que na fórma do dito papel fe faça a cobrança do dinheiro dos ditos 
perdões, com as li fias, re~eitas, e mais dechl.'açóes n~lle refeddas. 
Ee.ft:e fe cumprirá como nelle~fe contém, e fe· regifhrá na,. min~a Cha·n~ 
cellària com p dito papel, e 0 m:fmo fe far~ ·no Ji~ro do Defembargo 
do Paco. Pelo que mando ao Prehdente do dito Tnbunal, que ora he 
e ao diante for, que faça com effeito -cumprir, e guardélr eJte AI vará: 

· e o conteúdo no papel fobredito, como f.e nelle declara; e valerá, 
pofto que [eu e.ffeito haja de durar mais de hum anno, fem embargo 
da Ürdenaçaó, li v. 2. ti r. 40. em contr:ar.io. Manoel d(i> Couto o fez 
em Lisboa a ,. 2 de Outubr() de I 65 8. Jacintho Fagundes Bezerra o fç:z 
efcrever. · . . ' . · 

R A IN' H A. . . 

Copia da fórma das Cartas de per does , q.tte . daqui· em diante fe haõ 
de paffar... , · 

I 

. DOm AffiJnfo por graça de Deos Rei dé Portugal, e dos Alg;arves, 
dáguem, e dálem mar, . em AfFica Senhor de Guiné, e da Con

quifl:a, Navegaçaõ, Commercio de Ethiopia, Ara'bia, Pedia, e da 
lndia, &c. Faço fabe.r a todos. os Corregedores, Provedóres, Ouvi
dore~, _:-~lgadores; Juizes, J uftiças,, Officiaes , e peffo.:~s de meu$ 
Rei•1os, ~ ~-:~nhorios qe Portugal, a quem efta ·minha Carta de per .. 
daõ for moftra~a, e c;> conhedmento qell~ com direitQ pat~ncer _ , que 

. . N. 

I. 



Regin1ento 
' N., morador em ta] párte, me enviou ;:t dize"r por fua periçaó, &c. I-f· 

Je-ba continuando com o relatorio da peii;aó-até o Pede, e depois de!left . 
dirá ofeguirtte. E vifto o q,ue allega, perdaó dá parte, que o offereceo, 
e hum parece com hum meu paffe; hei por bem , e me .praz, fe affint 
h e, como diz, e mais naó ha, de lhe perdoar os tantos annos de de
gredo de Africa, em que foi conder:nnado pela culpa, de qu~ faz men· 
çaó, pelo modo que declara; e pagará tantos mil reis para as d~fpe· 
zas do Defembargo do Paço. E por quanto já os tem pago a Fu-lao~' 
Recebor do dinheiro applicado para as ditas d.efpezas, corno fe v1o 
por hum f eu conhecimento, por elle affignado, feito em tantos de tal 
mez, e anno, e certidaõ do Efcrivaó da fua receita Fula-no ,de com.o 
nella ficaó carregados a folhas tantas, vos mat'ldo que naõ proce?aJS 
contra o fobredito pelos ditos tantos annos de degredo. RIRei nolfo 
Senhor o mandou pelos Defembargadores Fulano, e Fulano, &c. Ja· 
cinrho Fagundes-Bezerra. · 

Atvard, em que fe determinou ft nali 8-ejfe 'Vi}la ds partes das Provisóu' 
qu~ ft paffaó de algt,ms cafos de que as par-tes Je qutixaó, nem Je to·· 

ma.!Je' conhecif!Zento dos aggravos, que fe interpozerem fobre 
ft denegar a dita vijla. 

Liv. 5· do Defembargo do Paço, foi. 74· 

E U ElRei. Faço .faber aos que efte Alvará virem, que por fer in· 
.:..J formado, que nas Prov:isóes, que fe pàffaó pela Meza do Defern .. 

l?argo do Paço a requerimento das partes offendidas, para fe tirarel11 
devaíras dos cafos de que fe me enyiaó queixas, e outras, que por be~ 
daJuftiça, e meu ferviço mando tirar ern fegredo·, de crimes, e deh· 
aos·, que fe commettem' tratando osJulgadores' a que as taes devaf~ . 
fas eftaô commettidas, tiraJlas, em conformidade de minhas Ordens' 
fe lhes pede vifta dellas por parte dos culpados; e negando-a' co111° 
devem negar, conforme a direito, e eftylo, aggrava6 para a Relaça6' 
aonde fe toma conhecimento dos aggravos, em grande prejuízo da 
boa adrniniftraçaõ daJufti<;a, com que fe impede o caftigo aos culpa~ 
dos, e fó a effe procuraõ dilatar a averiguaçaó de fuas culpas, e fabe· 
rem o fegredo das devaffa's, para confuqdirem, e perturbarem co01 o; 
ditos embargos o curfó dellas; por quanto as devaffas, que fe maoda.o 
tirar depois de haver .informaçaõ, e queixa dos deliflos ~ e as Provt· 
sóes , que para ella f e paffaó ·, naó h e ma teria de que f e deve dar vdl~ · 
para embargos, por fer totalmente crime, em que naó cabem [ernr . 
lhautes viftas, fenaó depois de averiguada a verdáde, e form ad a a cut• 
pa, para ~s crin:e:' terem caftigo. Com eftas confiderações, e pa:a fe 
atalhar ta o perniciO{o damno; hei por bem , e me praz; qu~ daqUI ern 
diante fenaô tome na Cafa da Supplicaçaó conhecimento 0:L' . ·o ·:ravos, 
que {e tirarem, de osJ ulgadores, a gue fe commetrer rirr c deva fi " em 
feg,redo de alguns cafos, naó darem vifta ás partes de~:as. E ao ~~:· 



--

do Defetnbargo do Paço. 
de Regedorencommendo ~ que o fa.ça affim difpor ., e <:>rdenar, ady_er:1 
~er_rind~-o affim em Relaçaõ:. ao.s Corfegedores do Crün~ .d~ C~r-re.~; e 
Inats Defembargadores; aos quaes man'do, que cl:lmpvaõ .efle _Alva.rá 
como nelle fe contém, que fe regifhrá nos li,vros da dita Cafa, para a 
todo o tempo conftar defta minha: Refoluç'àó ;1e me praz q l!le valha, te
nha força, e vigor; como· f e folfe Carta fei t_a .em meu n.àm~, e por mim · 
affignada, fein embargo da Ordeuaçaó d<J>"Iiv. z. t'it. 40. em ·eontrMio. 
Manoel_ do-Couto o fez- em Lisboa a 6-de Fevereiro de I 64.9· J acin.:-
_thQ Fagundes B.ezerra o fez efcrever. ~ -

R .: E Y. 1 ... , 

Decreto, em .que. fe mandou r.e;amme.nda~ ~~s., Defombqrglldores.. à() Ptt ... l I 

· fO, que entraffem ds horas defle Regimento. 
- Li v: I. dos Decretos ' do · Defem~argo a~ Paço ·,. fol. ·(,. 

. ') 

• 
' -

TEnho cmte~dido ,' qu'e fem embar-go de muitas o~clens' que dl:a() 
- . dadas, para n~s Tr-ibunaes fe entrar:_, e fa.hir nas horas do Regi· 
lllen,to' fe naó cumpre affim' e fe entra' e falie muito·tarçie nelles .. e 
porqu~ naó convêm que ifto -fe continue, o Vifconde-Prefidenre 'eio 
befembargo do Pac;o o dirá da minha ,paxte aos De(embargadores del-

I. 

le, e· dos que o naõ cumprirem m·e ~vi fará pàrà lho mandar ·eftrapha-4:'; .. 
e chegada ai hora, que e ;Regimeato·ligrlala-,:para fe fahir do Tribttnrl', ~ ~ ,>.., -.
fe leva-ntará logo, e os l\liniftros o poderáô.fazer, fem terem neceffi .. \......_~~ 
dade de outra ':licença ,, naó h~ vendo ,alg~m nêgocio ', pvecifo de meu .-. : ~ 
ferviço, q~e f e naõ poífa dilatar. Lisboa a :i. o de Novembro de 164z •.. 

I ::::Com a Rubrica de Sua Mageftade. . , · 
1 

• • • • __ 

- -o ·· 

Decreto; em que fo ordmou fe naõ áeffem AI'V~rd.r· Jefi-anfa em cafo 
de piflolas. 

'' -

TErlho refoluto, que fe naó co~cedaó Alvarás de fianÇa de culpa de 
trazida de piftolas, fem fe me confultarem primeiro. No Defem

b~rgo do Paço fe tenha affit~ entendido, e fe guarde mui pontual. Em 
Lrsboa a 1 8 .. de Novembro de 1 6.p.. ~Com a Rubrica deS.M:ageítade. 

Carta, em qut fo mandou, que além dos fe.f!enta (ruzados do Regimento ,fo 
havia./) de pagar mais, quatro mil reis aos Defembargadores do PafO. 

' Liv. 5· da Defembargo do Paço , fol. 45· 

t_ 'l . . ( 
!'LA vendo vifto huma Confulta 'do Defembargo do Paçq, que veio 

1

"('\m hfta de 3o'd·e Ju.nho clefte anno' fobr~. ~s petiçõç:s de revifta, ' 
CjUr -;:Tribunal f e vêm , e defpac;haó, fórma , em C}Ue nifto fe 
pt no do C}Ue fe deve ter, pa;a melh0r expedien-te,; houve _ 
por provar, o que vos p.arece, e ao Defembargo do Paç.o; 

· Oo . ~om 

t. - .. ... 



Regin1ento . 
rom declaraçaó, que Jogo no principio, que os Pefembargador_es 
daquelle T -ribunal conhecerem das petições de reviftas ele ma.is -da 
quantia, que fe paga aos da Cafa da SuppJicaçaó, íe paguem mats a~s 
do Paço quatro mil reis; o-s quaes a parte, que pedir ·revifta, ferá obn· 
gada a depofitar na maõ do Thefoureí rodos gaftos daquelle Tribunal, 
a q-uem íe c_arregaráõ em receita; e da fua.maó oshaveráõ os Defem· 
bargadores do Paço, d€pois de defpacha'rem- o proceffo fobre a con· 
ceffaõ, ou negaçaõ d.a reyifta, repartindo-fe efta quantia por entre a~
bos; e fe pairar · a terceiro, nem por iffo fe depolitará maior quaon· 
dade, antes repartf.ráó entre fi os mefmos quatro mil reis · por parres 
iguaes; e ifto fem embargo da fórma, em que as Ordenações deife 
Reino difpoem efta materia; as quaes no que toca ao depofito dos 
feffe_nta cruzados-, e em tudo o mais fe cumpriráô. Pedro Gouvea de 
Mello. 

Em Carta de ·8u4 Mateflade_ de 4 de Outzib.ro dr z 6 40. 

. . 

.· RE-G-IMENTO . ~ .. 

_DA_ ' RE~ .. lfÇ A Q CDA B· AH I A. 
~,1 ~ · .. Liv. 7· da SuppÜcas;aQ , foi. :157• '. , 
~4 . . .. · 

D O M F I L I P P E por graça d.e De os Rei de Portugal , e dos 
· • Algarves, dáq~~m, e dálem ma~, em Africa.Senho-r de G.ui .. 

. _ né, e da Conqutfl:a, Navegaçao, .Cornmercw de Ethiopta, 
J:: Arabia, Períia ~e da India, &c. Faço Jaber, que tendo confideraça6 a 

que E!Rei meu Senhor, .e Pai, que fanta gloria-haja, por jufias caufas_ 
do bom governo, que a Jlfo o mCJ.ver~ó, houve por bem de mandar os 
annos paff&dos ao Eftado do Brafll huma Relaçaó com hum numero de 
Defembargadores baftanté para -a boa adminifrraçaõ da jllftiça, e e-x· 
pediente dos negocios, o que entaó naõ houve effeito pelos fucceffos 
do mar; o qual parece que hoje he mais importante, e neceffario por 
razaó do defcobrimento, e conquiftas de novas terras ., e augmento do 
commercio, com que f e tem dilatado mui to aguell,e Eftado, affim ertl 
numero de vaffallos, c.omo em grande quantidade de fazendas por 
ctije refpei-to -crefceraó as duvidas, e demandas, que cada dia f; mo· 
vem, em que fe naõ póde adminiftrar intei-ramente juf.:iça na f6rmJ, 
q.ue convêm pelo Ouvidor geral f6mente: Hei por bem de ordenar a 
dita Relaçaó na _fórma, e com o Regi1pento feguinte. 

Haverá na dita Rela.çaõ dez Oefembargadores' entran-1" ... ofl:e CU• 

mero o Chanceller -_, o qual fervirá de Juiz da Chancelh.ri, ')el-
embargadores de Aggravos; hum Ouvidor geral: hurr 'ei .. 
to$_ da_ Coroa, Fazenda, e Fifc-o ;- e hum Procurador d< ~Co-

roa, 



Cta R_ehiçaõ da Bahia: 
toa, Fàzenda, .e Fifco, e Promotor· claJuft'iç~; hú.m Provedor dos 
Defuntos, e Refiduos; e dois Deferrtbãrgadores Extravagantes · 

Hei por bem, e mando; que a Relaçaó , e defpacho fe faça nas 
cafas que tenho na Cidade do Salvador; · e verfe-ha f e a cadeia da di
ta Cidade he forte, e fegura, ou fe tem neceffidade de fe fortificar em 

/órma, que os delinquentes, que forem prezos, dtejaõ .a bom recado, ' 
e que naõ poffaó fugir; e que naó fendo a cadeia qual convêm , fe o r· . 
<ienará huma cafa forte, e boa com as mais calas neceffarias para boa 
guarda, e vigia dos prezos , c'om os grilhões,, e cadeias de ferro, coni 
que os·prezos poífaõ eftar fegutos. . . 

· E affim haverá na Cafa da Relaçaõ partnos pa'fa fe co h tirem as VJe-
!la.s dos defpachos ,-e. os da grande ferá de fed,a., e o tinteiro, ·poeira, e 
ca~painha fedó de prata; e as mais fe cobriráõ com pannos de lã, e 
~s ttnt:iros, po~iras, e campainhas feráó ordinaríos, como nas ml!<is 
"'-elaçoes do Remo coftuma haver. E haverá efcabellos de couro ef· 
~fa~os, todos de huma altura; e as cadeiras. razas ne~effarias p:ra os 

efembargadores: E o Chaneeller, que vat para a dtta Relaçao, le· 
Vará do Reino tres volumes de Orden.açóes recopiladas, e cada hum 
com fcu Repertorio, e Textos d,e Canories, e Leis, com glofa, de 
m:rca pequena ?·o que -tudo fe carregará fobre o Guarda da dita ReJa,.. 
Çao por auto fetto pelo Efcrivaó da Fazenda, para em todG o tempo 
fe lhe poder tomar conta: e por efta primeira vez fe fará toda efta de.f .. 
).1eza á cufta de minha Fazenda; e dahi por diante o que for neceffario 
fe fará, e comp.r~rá á cufta das defpezas da dita Relaçaó; e a defpeza . 
que na Cafa della, e na ca.deia fe ,fizer, ferá por ordem do Governa• 

· dor, affiftindo a ellas o Provedor da Fazenda. 
Antes de entrarem em defpacho, fe dird todos os dias Mitra pof 

hum Gapellaó ., que o Governador para iffo efcolher, e ferá p'ago á 
cufra das defpeza8 da Relaçaõ; e acabada . a Mi1fa, começará~ a def
pachar, e eftaráó quatro horas, ao menos; por hum relogio de arêa, 
que eftará na meza, aonde o Governador eftiver. . ... 

E os Defembargadores, em quanto eftivererh em defpacho nà Re ... 
laçaô com o Governador, eftaráó affentados em efcabellos de ericoflo 
na meza grande ; e 'em cadeiras razas nas outras mezas pela ordem , 
que fe coftuma na Cafa da Supplicaçaó. · . . 

E os ditos Defembargadores naó entraráó na Relaça6 com ar .. 
tnas , ' nem traráil vefl:idos de cô·r, e andaráõ veftidos; aflim na Rela .... · 
Çaó. como na Cidade, com as ópas' que cõftumaó trazer os Deiembar...- , , 
54Uvre8 da Cara da Supplicaçaó, de maneira que repref~ntem os cél~--
~os que tem. ' 

., 
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Regimento 

Titulo da ardc.m ; que o Governador Jo Eflado do Brafil ha de ter 11a! cotJ-
. ' }as de Jztfliça, e Relãçaõ. 

O Govern·ador ~rá á Relaçaó as vezes, que lhe parece~, e naó votarl; 
. nem alfignara fentenças, e ufará fomente do Regunento, de qu_e 
ufa o Regedur da Caia da Supplicaçaó ,' em tudo que fe poder apph· 
car. AJiignará fómente nos cafos de perdões, e Alvarás de fianças, e 
nos mais. abaixo declarados. 

Terá o Governador particular cuidado de mandar pagar os arde· 
nados aos DefemBargadores a feus tempos devidos, de maneira que 
fejaó fempre pagos com effeito aos quarteis, fem niffo haver dilaçaó; e 
o pagamento fe lhes fará na Relaç.aó no fim de cada quartel. 

As peti~óes em que fe pedirem Alvarás de fiança~ fe daráó ao Go• 
ye't'nador eftando em Relaçaó, e ahi as defpachará com o Chanceller' 
fendo pr~fente, e em fua aufencia o Defembargador dos Aggravo~ 
mais antigo, e com eJ uiz da c a ufa, e naó havendo J uiz.da c a ufa, coill 
hum Defembargadór dos Aggravos; · e nos defpa.chos das petições af .. 
:fignaráõ com o Governador os Defembargadores, que nelles forem: e 
es Alvarás fe paíf1rá6 e.m meu nome, e feráó affignados pelo Governa• 
dor, e os ditos Alvarás ievaráó todas as claufulas, ·que léva6 os Alva· 
iás de fiança, que fe pa!faó pelos .meus Defembargadores do Paço, d; 
que fe lhe dará ·a minuta; e no defpacho dos ditos Alvarás gu.ardaráo 
a ordem da Ordenaçaõ do li v. r. titulo : Do Regimento dos De[embaf" 
gadore.r do Paço, § 1-4, 2; , l6 , e 27 , e em mmhutn dos cafos nelleS 
exceptuados poderáõ paffar Alvará de fiança. 

Poderá o Governador receber p_etiçóes de perdões, e defpachallai 
em Relaçaõ com aquellas peifoas, ·com que deve defpachar os Alvarás 
de fiança conforme a efte Regimento, naõ fendo as taes petições de 
peHas pecuni:arias, nem dos ~afos exceptuados no Regimento dos De~· 
embargadores do Paço, § 12, z 9, ·e 20, nem nos mais cafos, que adi
ante houver por bem de exceptuar; e nos mais cafos poderáõ perdoar, 
guardando em tudo a fórma do Regimento. dosDefembargadores do 
P.rço no § 2 r. -

O Governador proverá as ferventias dos officios da Relaçaõ, que 
vagat·em por morte, ou outro qualquer modo; e affim as ferventias 
dos ma·is o·fficios do diftriél:o <i e feu Governo até Eu prover de propr~e
da'de, !!:Orno-houver po·r bem; e a ferventia dos officios, que pela d1ta: 
maneira vagarem nas tres Capitanias do Sul, proverá o GovernaJú" 

· dellas, como leva por feu Regimento. . 
O Governador mandará tornar reíidencia cada tres annos aos Ou· 

vi dores das C apitan1as, e aos Capit~es, e peifoas que fervi~p;~ ""Lll fell 
lugar, por hum Defembargador da Relaçaó, que para i v .:fc< 'her' 
de fatisfaç:16, conforme a Ordenaçaó, e ao Regimento .• ovo, po que 
fe n.undaô tomar us -Fefidencias: e parecendo ao Gov !rnador r ,ce~a-

1 
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rio vi!ita-re~-fe ·as Capitan1as 11 ordedará ao Defembargador, que for 
tomar refidencia, as vifite, tirando devaffa dos crimes que nellas acon- . 
tecerem,_ e proverá o ·que lhe parecer; na fôrma que o fazem os Cor-re
gedores das Comarcas: e naõ confentirá o Governador, que tornem 
~fervi r os ditos Ouvidores ~cabados os tres aimos fem minha _efpecial 
. rovifaõ; e depois de viftas fuas refidencias em Relaçaõ , naõ lhe:i 
;ch.ando culpas, poderáõ tor?a~ a f~rvir, com obrigaça? de dentro de 
1Utn ànno aprefentarem Prov1fao mmha, por que o haJa Eu affim por 
hem. E o dito Governador mandará por hum Defe'mbargador tomar 
refidencia cada tres anrios ao Ouvidor _geral das ,diias tres Capitanias 
do Sul; . e o Governadnr das ditas tres Capitanias mandará cada tres 
annos tambem toinar reíidencia, na fórmá do Regimento, pelo feu 

·Ouvidor geral aos Capi~ães, e Ouvidores das Capitan~as do feu diftri~ 
tl:o! ou quem feus cargos fervi r; e todos os au-tos deftas refidencias fe 
env1aráó á.Relaçaõ, para fe verem, e defpacharem na Mieza grande co- ' 
mo for juftiça. E achando-fe algumas culpas, procederá o Promotor 
da]uftiça contra os culpados na fórma de minhas .Ordenaçóes-; e naó 
fe achando culpas, fe lhes paifará fua certidaó de éomo tem fervido 
?em, para me poderem requerer, como fe coftuma paffar pelos Corre-. 
gedores da Corte na Cafa da Supplicaçaó. ' 
· . O Governador nomea·rá cada tres annos hum Defembargador de 
llluit~ confiança, que tire d~vaifa na Cidade do Salvador dos Efcrivães, 
Advocrados, Meirinhos, Alcaides, Contadores, Inquiridores, e de 
todos

0
os mais Officiaes de J uftiça, e Fazenda , tirando Defembarga

dores da Relaçaó; e ifto além das dev·affas, que o Ouvidor geral, e 
outrosüfficiaes deJuftiça da dita Cidade faó obrigados tirar cada anno 
.conforme a feus Regimentos;~ o dito Oefembargador procederá con .. 
tra os culpados ' como for juftiça: e em final os defpachará em Rela~aó 
com os Oefembargadores, que o Goverrtador·lhe nomear. _ 

. Ao Governador encommendo, que tenha muito particular cuidac 
do de guardar, e fazer que f e guard~ , a jurifdicçaó Ecclefiaftica ;· e in
tromettendo-fc o Bifpo na fecular, e intentando fobre iffo preced1er 
corn cenfuras, tomará conhecimento dos aggravos dellas nos cafos, 
ern que 0 Direito o permitte, o Juiz dos Feitos de minha Coroa da 
Relaçaó das partes do Brafil; e procederá na mefma fórma com que em 
femelhantes ca{os fe procede por minhas Provisões na Rela~aó da In., 
dia; as quaes, e o Regimento, que n,iffo falia, fe daráõ para o Chan .. 
";ller da Relaçaõ do Brafil o ]evar, e fe regiftar nos livros della, e no 
fim defte Reghnento; e o Confelho da India me avi~ará do que nifto 
fe fez. · 

O .Gove;nador fará audiencias g~raes aos prezas todos os mezes? 
11:1 fórr - -: · e h e mandado ao Regedor da C afa da Su pplicaçaõ pela 
Ürc.lr naçaó t:'l -liv. r. tit. r.§. 30. · · -

. As con-derr.:1açóes de -dinheiro ,,que fe fizere~ em Relaçaó, fe apa. 
P~tca. ':)para as 'defpeza~ d.ella, e o Governador;, e os1Defembargado· 

n:s, 

da Relaçaõ da Bahia . . 
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294 Regimento 
res ns naó pode dó applicar para outra parte; das quaes condemnaçõe~ 
ha.vcrá hum Recebedor, e Efcrivaó de fua receita, e defpeza: e as 
defpezas fe'faráõ por ordem do Governador, parã o que haverá hulll 
livro .affignado ,. e numerado por hum Defembargador a que o Gover· 
nador o commetter. 

E para Eu ·faber os feitos affim cr,imes, como civeis, que na Rela· 
çaó fe defpacharem em cada hum anno, o Governador mandará fazer 
hum rol de todos os 4itos feitos, que foraó defpachados finalmente' 
e dos qne ficarem por defpachar, o qual rol· me enviará cada anno. 

O Governador mandará fixar cada anno nas portas da ·caú daRe
laçaó hum Al v.a rá, por que declare como nos dois mezes fcguintes h_e 
concedido e f paço, ou ferias; o que fará no tempo que lhe parecer maiS 
neceff~uio, conforme as occupações, e neceffidades dos Lavradores 
daguelle Eftado. r · 

" E terá m'uito_ cuidado que os O.fficiaes da dita Ca fa, e feus Criados 
naÓ façaó da mr10, nem prejuízo, nem dem oppreífaó aos moradoreS 
da dita Cidade do S~lvador, nem dos outros Lugares , aonde forent 
enviados; nem lhes tomem os mantimentos contra fuas vontades, o!l 

por menores preços do que valerem pelo eftado ~a terra; nem lhes fa· 
çaó outra alguma vexaçaó; do que fe informará as vezes que lhe pare" 
cerem neceífarias; e mandará proceder contra os culpados como fot 

' juftiça. 
O Governador terá particular cuidado de mandar guardar, e exe

cutar a Lei, que ora mandei fazer fobre a liberdade do Gentio do_Bra
fil, que lhe ferá mandada como nella fe difpoem. 

Terá particular cuidado de prover fobre as Jenhas, e madeiras, 
que fe naó cor.tem, nem queimem para fazef roças, ou para outras cou· 
fas, em partes, que f e poffa efcufar; por quanto {ou informado, que 
em algumas Capitanias do dito Eftado havia muita falta da dita lenha' 
e madeiras, e pelo tempo em diante a haveria muito maior, o que f~
rá cautà de na6 poderem fazer maJs engenhos, e de os que ora ha del~ 
xarem de moer. . · 

,Que o Governador daquelle Efbdo naó impida, nem fufpenda a 
execuç·aó das fentenças, que .forem dadas em Relaçaó, ou que forern 
defte Reino. Antes para· a execuçaó dellas dê toda a ajuda, ·e favor, 
que lhe for pedido ., principalmente contra os po.derofos. 

O Governador terá cuidado de mandar apofentar os Defembargll"' 
dores, e os mais O.fficiaes da Relaçaó com a menos oppreffaó ' d ·>S JTlO'" 

radares que podér fer, de que elle fó tomará conhecimento, fern Jf ' 
pellaçaó, nem aggravo; e nomeará hum Official da Relaçaó dos ~k 
~ais confia.nç:1 para fervjr de Apofentador pegueno; e o Ouvidor g r, r:ll 
fervirá de Almotacé mór p:ua prover' aos Oeíembargadores e '111ÍS Of .. 
ficiaes da RelaçJó de tudo o que for neceífario; e delle r. pnde .f a~
gravar parà o Gnvernador, o qual defpachará os aggra·, os, qu.c IJhi-

· rem do Atmotaçé mór em Reblaõ com Adj.uhtos; m ·s teráô fl,me~ .. 
te 



da Relaçaõ da Bahia. 
·te votos confultivmr; e o Góvernador porá fómente o de.fpàch~; que 
-lhe parecer j uftiça. · · , - " . 

. Na Ca,pi tan!a de Pernambúco, ·por fer grande a povoaçaó, e de 
IllUJto commercio, haverá hl:lm Omvidor nomeado 'por mim ' para o 
q·ue me c'onfulrará o Coníelho da -IRdia Letrados approvados pelo 
Defembargo do Paço. . . 

. Poderá o Gov~rnador ~com as Defembargado.res em Relaçaó fup· 
P~Ir os defeitos, e nullidades dos autos, quando lhe parec~r que con· 
ve~ a bem daJuftiça, conforme .a Ordenaçaõ ~o l'iv. 1. tit. )·§.I 2.; e 
nao fendo . o Governador na Relaçaõ ,- _ou fendo aufente da Cidade do 
Salvador, íervirá em feu lugar o Chanceller na f~rma da 0 -rdenaçaõ; 
e e~ aufencia do Chanceller fervirá o Defembargador dos Aggravos 
1na1s anrig0 • · · _ ·: 

: . Todos os Def~mbargadores haveráó os priv.ilegios para fi, e feus 
Crtados, que tem , e gozaõ os Defembargadores das Rela·çóes por mi
nhas Ordenações, e haver;áõ 'as p·ropinas que-levaó os Def~mb'argado ... 
res da Relaçaó da Cafa do Porto; e o falario que houver d.e haver o 
Me-dico, e Ci rurgiaó, q.ue ·eom elles alfentar o Prelidente, e Conf~·
lho da India, fe pagará das·-defpezas·da R.elaçaõ .por mandado do Go· 
~etnad<;>r, ~ em aufenúa do Ghanc.eller: " 

-: .. ~ ~ · .. . ~~ · ~ ::;: '· , . ~ · r 

Titulo do Chanceller. 
\ -f ... ~<o,. ; * . u ~·":._; .. ,... . ......... ; ~.: .. ~ ... ~ • . ~ --;"'-

0 Chanceller verá todas as Cartas, e Sentenças, que forem dadas 
- ·pelos pdembargadores da Relaç·a6 ·, ' e n.o glofa·r { e defpaéhar ás 
glofas guardará a fórma em que oChancelle~ daCafa :daSupplicaçaó as 

· defpacha por bem de minhas Ord'enaçóes; e affim paffar~ para a Chan
cellaria todas as ·Provisõ-es, affim de graça,, como deJuftiça, e F!11zen
da, que forem defpachadas, e affignadas pelo Governador por razaó 
do feu Regimento; e no paffar dellas guardará o Regimento do Chan
cell'er mór; e no defpacho das glofas, que lhe pozer, ·naó dl:ará pre• 
fe1ne o Governador, nem o Chariceller, mais que ào propor da duvi ... 
da; e nas _mais glofas , qu"e naó tocarem ao Governador, poderá elle 
fer prefente ; e .os Efcrivães, que a~ taes Provisões fizerem, _naó po
nhaó claufula nellas, que naõ paffem pela Chancellaria; e·contra os 
que as paffarem fe procederá na fórma da Ordenáçaó. . · 

E o dito'Chánceller conhecerá das fufpeições ,.que fe ·pozerem ao 
Governador, e ar. 'defpachará em Relaçaó c.oin os Adjuntos, que lhe 
)Ja,·ecer; e 'ao defpacho de lias naó fera prefente o Gove'rnador: e os 
.Recufantes depofitaráó a mefma cauçaó, que depofitaõ os que recufaó 
ao Regedor da <!:afa da Supplicaçaó, e em tudo o mais fe guardará a -
fórrna, 1~ flrdenaçaó das fufpeiçóes. ., _ · -

L o Jit,, Chanceller da Cafa fer.virá de Juiz dos Cavalhiiros· das 
tres .Ordens Militares, na fórma qüe por Bulia Apofiíca ferve o Cor .. 
:regeL1or do Crime da minha Corte por minha Provifàõ particular. 

E 



E conhecerá dos caíos, e erros dos Tabelliãe~, Efcrivael), e ou· 
tros O.fficiaes, de que ó Juiz da Chancellaria da Cafa da Supplica~a6 
póde conhecer ; e pa1fará Cartas de feguro dos ditos cafos, fendo de 
qualidade para i1fo; e nen{lum outro J ul·gador as pa1fará: e bem affim 
conl1ecerá das appellações dos erros dos ditos Officiaes do Eftado do 
Brafil, e dos ãggravos d'ante os Contadores das cufras; ufando em ro
do o acima dito do Regimento dado ·a·oJuiz da Chancellaria da Cafa 
da Supplicaçaó. · . 

E o Chanceller fará as audiencias, que h e obrigado fazer o Juiz d.a. 
Chancellaria, nos dias para i1fo ordenados; ·e as fentenças, que o dt· 
to Chanceller .der, pa1fná pela Chancellaria b Defembarga'dor dos 
Aggravos mais antigo: e em todas as audiencias, que {e fizerem na 
Relaçaó, affiftirá hum Meirinho eom feus homens, para acodi r ao que 
for nece1fario: e quandG o ,Ghàncdler for aufenre, ou impedido, de 
maneira que por iffo naó poffa fervir, fic:aráó os Sellos ao Defembã·r· 
gado r dos Aggravos mais antigo no o1Jicio; o qual conhecerá de wdo 
o que o dito Chanceller podia conhecer. . 

E em tu_do o mais quenefte Regimento naó ·vai declarado, ufará 
o dito Chanceller dos Regimentos dados ao Chanceller da Cafa da 
Supplicaçaó, e ao Juiz da Chancellaria, por minhas Ordenações; e 
ifto nos cafos, em que fe poderem applicar. 

'•, <r • 

~ ~ ·' .... 

Titulo dos Difemóargaàorts doJ .llggravos , e ./lppellafÕu. 
' . 

.... . ·E Os Defembargadores dos Aggravos guar~aráó a ordem, e regi· 
mento, que he dado, e de qu_e ufaó os Defembargadores dos Ag~ 

gravos da Cafa da Supplicaçaõ no defpacho. das fentenças finaes inter~ 
locutorias, e petições; e te:ráó alçada até a quantia de dois mil' cruza
dos nos bens de raíz, e nos moveis até a quantia de tres mil cruzados: 
e paifando da dita quamia, podc:ráõ as partes aggravar para a Cafa da 
Suppl icaçaó. ' 

Aos Defembargadores dos Aggravos .pertence conhecer dos ag· 
gravos das.fentenÇas, que o Ouvidor geral do Civel, e o Provedor 
dos pefuntos, e Refiduos, derem nos cafos cíveis; que naó coubere!ll 1 

em fua alçada: e affim conheceráó dos aggravos, e appellaçóes, que 
vierem do Ouvidor geral das tres Capitan1as do Sul , e dos Capiraes.' 
.e Ouvidorcis dellas, que naó couberem em fua alçada, por {eu Reg1-

.mento. 
E a'ffim. lhes pertence o conhecimento das appellaçóes de cafos o · 

v eis, que fahirem d'ante o Ouvidor geral , e dos Juizes Ordinarios, e 
I dos Qrfãos, e quaefquer outros Julgadores de todo o dito Eftado do 

Brafil, que excederet:n a alçada dos ditosJulgad'ores, 'e n·- c ~ -,urros 
Juizes efpecialmente naó pertencem por bem de minhas fJrd~na ,~óes' 
ou Regimentos : e ifro pela maneira, e ordem , que conaec.em os Jef· 
.embargadores dos Aggravos da Cafa da Supplica'iaÕ. 



da R.elaçaõ da Bahia·. 
o.utrofitil. 'conhe·cerá_0 de rodas :.asappellaçóes~~os eafo.~ cri~es 9' 

que VIerem :de 'todos, os] ulgadores .._do Efrado ·d~ ,Brafil ; a~ q~aes de f-· 
ta~hará6 ém Relaçaõ, pela ordem que as defpachaó os Ouvidores do 

rtme da Cafa ·da Su,I)>-plicaçaó, \,' .-, .' '_:, ~.' . , · ·. ·,~· 
Todos os feitos civeis, que por bem clefre Regjmertto lhes perten

cem,. de(pach.aráó por: teoç.á.es ; ~ e no de.fpae~o ~delles fe··guar.d;ará a. 
ord~m, que tenho dado .por minhas .Qrd~naÇôes · -:a-os De.fe.mbargado
res dos Aggravos, e Appellqçóes da Cafa da Suppliçá.çaõ, affim. no_ 
-deCp~cho das fentenças· d.e.fini ti v as,· cofli).o_.das i>Bterlocwtorias , D-ifts de 
appaf~ter , . InftrumeQ,to~ de aggra-vos, pe·tiçéSes, . e· cartas teJlemunha
ve_ts : e teráó alçada nos bens moveis a'té tres m.il Ci:.f:..UZados' e nos de. 
ra 1~ dois mil cruza.dosJ, quanto · i quamia principa-l, de que fe ~~atar , 
~ao ClJt.ran~G ni'ifq os· üutos, que fe pedirem, .nem as cuila~; e~paffan~ 

(!) as
1 

dttas quantias na1m~neira ac;:ÍGJ.a declarada., podel'áÕ as par~~.s ag· 
gravar para a Cafa da Supplica9aó, . · ? -

E qua-ncio fe tra·ta_r de 11eg?rem. algym agg_rflVO pau a dita Çafa da 
Supplicaçaó, fe ajunraráõ na· Meza grande todos os Defeml5argadores, 
que eil:iverem na Relaçaó; e o que fe affentar pC>rr_ma-is vo!tos, :~ ~ffi.rq em 
Conceder~m ·,,como eril negaren'l o aggravo '· fe fará diffo alfento ,no fei
ta, em que todos affigqaráó ;. e o que affim for affentado, fe c~mprirá. , 

~ os Qefembarg~_dores dos Aggta_v:os copQ.~c-~ráó d?s peti~óes de 
aggravo dos cafos crimes' e civeis 'que fe fizerem' de' todos çrsJqlga .. 
dores, q i.le refidí!ril -na Cidade do Salvador;' e -errt -todos· es ~ugares, 
que forem dajurifdicçaó da dita~ Çapitàn1ª ' ' llQS cafos em que fe pód~. 
aggtavar ·por petíçaó, , eJ as defpa~la~.ráó na fórma ~as ·Ord~naçóes ~ 

E pofip que, · con(orJ.Ne a ,Ot.:aeaaça0, nas appellaçóes paifand.o a 
quantia de dez mil nis ,.faá'neceífarios tres_votos conformes,. para c_oll"' 
firmá r , ·ou revogar: ){e i por bem , e IJlando; ÇIUe até ~quantia de v in· 
te mil réis baftem dois votos conformes em confirmar_, ou, revo~ar; e, 

· Paffando a dita quantia ., feráõ tres votos sonformes e_m confirmar, 
ou revogar: e naó fe conformanq9 os tr:c;s Qcfemhargadores. dos_Ag
gravos, coÚeráó por outros Defen-iba_rgadores da _Relaça:ó, e acabará 
l)o Chanceller; e pofto que dê voto, paffará a fentença pela _Chancel-
Iaria, fendo affignada pelo primeiro, e ultimo voto. _ · 

E dos feitos, e caufas, que os ditos Defembargadores dos Ággta .. 
"os defpacharem, levaráó affignaturas, aillm; e da manejra ., que Ie .. ' 
"aõ os Defembargadores dos Aggravos da Cafa da Suppliçaça~. 
J : J:'omaráó conhecimento dos ag_gravos, que fe tirarel!l do. G~verna ... 
.or, nos cafos decla_rados em (eu Regimento, em que delle .. fe:P6qe 

aggravar para a Cafa da Supplic.açaó: e votaráó no defpacho o Ch~n
ÇelJer, e todos (}S O~fembargadores dos Aggravos; e o que pela mawr 
Parte fr : ... · .v -·dado, i!fo fe guardará : e fendo votos iguaes, votaráó 
GUtro~,,D~fembargadores, que!na Cafa fe acharem prefenres. . . 
d·· . E ~m .. tudo .o ma-is gue .nefte R~giment~ v.ai.' declarado, .. u(a·ráõ os 
ltos D ·fembarga·dores dos Aggravos ·do Regtmento dado aos De.fem., 
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. ' 
bá r.gaiiõrc§s do'S Aggravos ida Cafa da Supplica:ça<S por mirrhas Orde_n_a~ 
ç®és; e~ Hl:o. f.lOS ~ ~fo's \; :.em •que·.fre 'pader appliéar, CQ.ffiO aCÍrna h"' d1t~·. 

Titulo ,do Ouvidor geral das cau{as -citYeifS; , · o ct.imes . 
. f • • 
~ ) •· ~-, r. • _! , f ·" 

A. 0 ·0 ®-vidõr !J~raL,per.renc=e _õ·conh.ece.r pg:t a.o~aõ n<Jva d.e t<J"dos ó~ 
·ddi~é·s -; qu~:.nã~Gidácl~ dó S1c1t vado't ,.e €ID ~ada hmm d.os Luga .. 

tês /qrae f0te'ijll etra j ur.t?d~óça:~ d.a dita Capita·nia ~, fe commettere·m , e f,. 
tandó e G?J v e rrt~aô't • ;"@i~ 'a R:eíl!ãÇáÓ fia dita -Q.i.dade, ou em cada hll!11 
dos'd'1tós ~Lmg:arrtfs ' ; ; e.ós t€itos1, q'Ue fe pro.c:effãrem emfeu Jui~o, 05 

d'efp'achará ?érn Jl\iêh~àt0 . ,_ ~ · " . . . - · 
Co.pt'l'et:efá outrMtrn •de rodo's os lnitruttf~nt0s cl.e aggdvo, ou Car~ 

tas t'dt<e·rnânhavei:s ., ,·0u feitos trl'l1llé's temetüdgs nos cafos, em que fe 
põde·rü 1rern;e'tté~r, que v-ün"·é2m de qm,aefque.r part~s d·(i) Eftado do Brafi·l; 
os qua.es ·defpachará em Relaçaó, naq perté!il!cenid@ o conhecímeHto 
ddles a-óÜtr70'S J ~} ga~o'te'S efp~Gialrmeate, confonne ás minhas Q-rde~ 
nã~ôers; .. e ·~egim-€f1tos. · ,.~ . · . 

·. E !á1fHmfc0fp]'fiec•e rá JP~<?t 'p ·@tjçf9 t!~· tsodgs o.s ag:gravos cri~rnes, qt4e as 
pa:ttés t i f-1l te1n d'ah~e <>~?Juizes, e O!!lv~dor da Gidad·e do Salvador, e 
dé toâes o's bug-are.sn, 'q~e fer-em dajürHdít~aô da dita Capifan!a, aos 
qli·nes mai:Ydf~f.ã' p'()•r.:fi: F6!:refp0Huer, · e os ta~s agg-rav•os d·dP'achar-á e!ll 
R 'el 'aç'aÕ. . ~ '' - . · ... ' . · . 
. ·· E l~ ent á'ífim eenhe:c&rá po·r autç:a.õ nova, e defpachará pGr fi fó todos 

os t rafos, éle que :p6Gle ~eo~1hecer; é defpachar por. fi fó o Corregedor 
do Cri-~ e ·à a 1Co1're ;j e da dete·rft:Iüria·çaó, qu·e nos ditos cafos de'r, fe 
poderá aggr-avar p0r pet'Í'Ç'aó á Rela•ç-a·ó, na maneira em qu'e fe aggra
vá dó Oorreg'eêlor âii Cene 'ru fá1Ft"Fla d-a· Ordena~a6'. 

Palrará Giútas d•é fegnro em t_odos os ca.fgs ,~ em que a·s pó~e p'aifar 
o·Gdf·reged&r ·do' Cr~ me •âa 'Corte por bem d1é feu R·egimento; e no 

. pa1.ffar d·e·Ifàs guudaYá rar -ér'rt.Jia da'OPdenaçaõ. . 
. 'Pbd·erá avocaq)·er.:pet:i>çaõ os·fe'itos cr1rnes, 'que fe tratarem d'an· 

te. bs .f ~izes da Ci:da<!l ê do~ Sal vàdot, e d~os Lugares da j urifêli<::ça6 Ô~ 
di·ta Cap-i'taiflÍa, ·nos caTos e·m q,ae a Ordenaçaõ o permitte; e recebera 
a queréla em todos· ors rcafos, ·e:m ·q1:1e o· Co1rregedor da Cotte as p-ód~ 
recébe.r - - · · 

- • ' I ~ 

· ·E ab dito"'·uvid1or geral pert-ence o conheidmento p or-nova ·auçao 
de todos Q's feitos 'civ·eis d:a Ci·dade â'o Sa1Va1der' e dos L ugare·s' q-~e : 
forem ~aju'rifdicçaó ·d-a dita Ga-piftan~a, 'eftafldo na Cidade a Rela·'f ~ ·-' 
ou em cada hum .dos ditos Lng,ares; os quae·s !e proeeffaráó 'e'rn fell 
Jui~zo, e os defp:teha'rá 'p'or ·fi fo, ilando aggravo ·no que paffar 1 de fua 
alÇada o·a fórma qa Ordenaça·õ, como eoneedem ·os Corregedo-res d~ 
Cível da Corte. · · 1 

E outrofim Ih~ pertence parfar ~s cer~i·dôes de ju·ftifil.aÇõ~s, ·üa. :·m~'' 
neira. que: por 'feu Regimen'to as paffa oJ uiz dasJ 1:1-i~Hic a çõe:s ·h: J Con· 
felh'o ·da Fà'zenda. · E 



da Re.1açaõ da Bah~a-~ 
Q ~o dito Ouvi.dor terá alçada por fi fó até .quin~e rnil reis nos bens 

e ra1z ., e nos mov:ús. até vinte mil reis. . _ 
E das fenten~as interlocutorias; que o d-ito Ou.vidor der, poderáo 

a-s, pa~t.es .aggravar por petiçaô, nos cafos em qu.e pela Orde.naçaó o 
Podem fazer dos Corregedores d? Cível da Corte. . , 
· Far.á~tres audiencias, affim para .<;>s cafos crimes, como cíveis jun· 

t-amenre, ás fegundas .,. quartas_, ~ fextas feira$ de .cada {emana ás tar
des, a que ferá prefen,te o Meirinho .da Rela.çaó, e o acompanhará 
com ieus homens de fua cafa até -á .aud-iencia. ,. ·r .• · . , . , 

E o 'diro Ouvidor gç;r~l, e toof(!)s· os mais Juizes,_ e.]H{tiças, co
nheceráó de t_odas as caufas civ~is, e crimes,. naô fórneot_e_ da gente~ 
q~e eftá alifrada nas Companhias de guerra .daqueHe Eftado _, pa~a acu
direm aos rebates, e occafióes, que fe offere.cerem ~ mas tarpbem . qos 
Ca:pitães, Soldad9s, e mais OfficifueS de guerra, que refide~ nqs Caf
tellos, e Prefidios, que vencem foldo á cufta·. de m_inha Fazenda.: com 
declaraçaõ, que as appellações, que fahirem dasJ uftíças dos-Lugares, 
e:n que houver · os ditos Prelidios; fendo de caufas crimt}s d·os Capi· 
ta,es, Soldados, · e mai~· Officiaes delles, , os Elefempargad0 .. r~s. gue; .as 
h9uv·erem de defpac~ar, as defp-aehem na fórmá qe fe.L! R:egim~nto ~ 
P~rante ~ Governàdor quando Jor á Relaçaó; e da mefma mé!neira o 

. duo. Ouv1dor geral defpachará, na fórma defte Regimento IJ . os cafos 
crinies dos ditos Capitães, e Soldad-os, e Officiaes d€ g_uerra, que rt;:
fidirem nos ditos Caftellos, e .Prefidios., de que por feu Regimento 
P?de conlrecer·nadita Cidade .do Salvador, aonde a Relaçaó refide, e 
Ctnco legoas ao redor, perante o dito Go.vernador, fem emb~rgo ·' que 
por feu Regimento o dito Governador podia fó delle.s conhecer,. ó 
qual neil:a parte hei por ber:I); de revogar, e ~ev9go' , e affim quaefque~ · 
outros Regimentos, Alva·rás, e Provisões, que em contrario houver; 
e. hei por bem' que affim o dito Qu.vidor' como os m~isJaizes' eJuf
tiças conheçaõ; e 'defpach~m aflitn . os cafo~ civeis, como crimes, ria 
f6rma acima declarada, e como po.r f eu Regimento devem fazer. 

. ~em tudo o mais que nefte ·Regiment(i) naõ vai, ufará o dito Oa:
Vtdor geral nas caufas civ~is, ·e crimes dos Regi~_ento~ ?. d,~ q~e nfaõ , 
os Corregedores do Crime, e Cível de minha Corte_, por !llii?has Or
denações; e ifto nos cafos, em que fe poderem appltcar. 

· TitttliJ do Jz~;is do1 Feitos da Coroa 1 Fazrmda , ~ Pifço • 

. QJ ~iz dos Feitos ·da· Coroa, e Fazend; conhecerá de to~às .... os Fei..-
to·s da Coroa, e Fazenda, pôr auçao nova,. "e por pet1çao de ag

gravo na Cidade do Salvador, e nos Lugar-es da jurifdíoçaó da dita 
Capitania, eftàndo nella a Cafa ·!ia Relaçaõ; ~de fóra da dita _Cida· 
_de' d'e toda~ as partes do Brl\.Gl conhece·rá por appell<~çaó, .e· lnf:l:;~., 
l'l1ento de aggravo, ou Cartas Feftemunhave1s de todos os cl.1tos F e~ ... 

. tos, f:'1!to que fejap elltre partei; e affir~ collhecerá dle todo~ os m~a~ 
1 '"'m. VI. · Pp i i . çot~ 



cãfgs .de qtie ·pollle .torrlreoer ®juiz dos Fleit@'s da :0t'fl'oa, e l \1z:end11 
·da Cafa da Supplicaçaó por bem d~rs O.tcllen:a.çó~s; e 'd'S ~i'tos· fe;]:,'res 
defpaoharâ -emd:\.daça>õ., !COnÚ>.Tme :a ordem qtae itenlho •d.acl.o po:r rrii· 
nhas .Otàennçães .aos ]luã.m:s ,C!h>s Fe.itos 'cb Goroo, e F~~aníila .da díra 
Càfa da Supplicaçaó. . . , 

E d·as -it1'terlocuto-nias·;que p:oze,r •em quae~Ciift:l'e:r ~fei=t0~ p:et ;Ii fó, 
podera •h:rver ·agg:ravo por1Jeti'Çll·0 pará •al\.e.laçaõ., :n0s c~(iOs ~m.qu·t 
p0r·bem ·das 10rdena~ô-es f e .pódre a;ggra~y:a.'r pePp~tiçat5. · 

O dito Juiz da Fazenda ., e CU>r.oa fer~ífâ jlt!lt1'tamemté cle.}sizd& 
F ~fc0 ' e uraltá ·em tadoldO Regi•meta/ttQ' que tle:tt'lw dado à.o Jui-z 'dO fi f· 
co, que •refide na(~affa da Sm.ppllica~aõ, d~o •qual par.a i€o lhe d&tá a 
C&pia C0f.l0eftada IC'(I)ir:rl .o·p.r.opri:O R.egimen10. • 

·~ a·ffim •cori'Ãrecerá .de :todas á.s a;ppella·ç15es, e aggravos, quefah1 .. 
rem ·d''ante -os lPíto.v,e.dgres -.ele minha Fa.zend.t, naó ·c~bendo na d1ta al·, 
çadh âo -Fr.0'vedor tli1Gr -; -e':potbo .qtae' as appdLaçóes, e aggravo!Y fej:aÕ 
d·a-di-ta quant-ia , qate ·renfuo dado ao Proved.o.r mór ,_ iráó dkei'tame'.fltl: 
á Re·laça·0 , n.af~ eftando o Pro~ednr mór m.1is perto .d.n Lug-ar, de ·que 
v'rerem as rtli~ltas ap:pell<la·çóes ' e ag;g.ravos ., que a .à~ ta Rebçaó; ·P'O!~t;J!C: 
nefte cafo 'fómente üáó ao di t!o Juiz : e o fohredito f e el'l teRderã aos 
cafos, ·que ;fe tratarem (:'!n:tre partes fómenre ~ porque quanto -a@ q(J.e 
t'Ocar ã atrecadaça:ó de mi..n.ha Fazenda, fe cumprirá em tudo •o Regt~ 
mento, que -teàho 6lacl:o ao -dito Provedor mór. · ' · . 

Otlt·rofim conhece.r-á de-to.das as ·appeUaçlSes, e aggr~vos, que f.ã· 
hirem·d'aate o Proved·or tnór, d0s-eilfos que n~·Õ coubet~m fern fu:a 11! .. 
çada ., ·que ferá •lllGS bens de lr.a.iz a1t~é a quant·ia .de qua.ren.tà zpil reis, ~ 
nos mo'V'ei•s a·té -c1nç<Yeata; .e ufará .~o Regimento do Juiz da C'or-oa·da 
Cafa da S~:~pplicaçaõ, em tudo o que fe ·po~ér-applicar. _ 
. ' 

· Titui/o do Pr.oturaàor dos Feitó:r da Coroa, Fazenda , 1 Fi.(co e Pr, .. 
, ·. motor ila ·]ufli'flh . ' · 

O Procu·ra-dor dos Feitos; da Co·r'oa; e Fa~enda deve fer muito di .. 
ligente , e faher pa:r-t-icularmente de todas as calllfas, qlle to-cate~ 

á Coroa, e Fa-zenda, pa-ra requerer aellél's tudo o que fizer a bem de au
nha juftiça; p~ra o que ferâ p;efente a todas as audiencias, que fi~er .· 
o Juiz dos Feitos da Coroa, e Fazenda; ·e bem affim nos maisJuizo~1 
que toca'fe.m á minha Fazen-da; e em túdo o mais cumprirá o R.eg1'"' 

mento, que tenho dado ao Procurador dos meus Feitos da Coroa, e , 
· Fa·zenda, por minhas ·Ordenações. . · . 

Servirá outrofim o dito Procuraclo.r da Coroa, e Fazenda de Pro• 
curado·r do Fi [co," e de Promotor daJ ufliça ; e ufa r á e:n tudo do R:"' 
gimento, qu·e po-r minhas Ordenações bedado ao P r0motor da foíh~ 

· ça da Cafa da Supolic:~çaô, e ao Pr-ocurador do Fifco: e procurar! 
(quanto lhe for pollivel) faber, fe fe afurpa a minha J urifdicça6 pvf 
alguma pdfoa Ecc1efiaftica, Gil Se-cular âa'ludle E.ft:ado, e pr ,(!e~e-. . m 



da Rel'açn.õ dt~ Bania. roI 
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ra '00nt,r.a m qllll~ ã ·afa:rJ:tn:-t1!lilll, ~a 'f~~iff..à -~m q_Ü'e -ptcbt 'mih'has Q .z;..: 
-den~ções ·o p·ádsem fa~li". _ , · 

'1 . 
't'itu/Q do Pro'lJedor dos Defuntos , e RejJJuoif. 

A'O t>.r()VJed~or ~re~ U!efun;t~;, 'é ;í\e~d~~~ 'dú E~:ldo ·d:o IJ.ra·fi-1 per.- , 
-tence .c~nflileceT ;por auçao -nova fi'a 'CI'ci-ad'e do Sâlv.atlbt, -€ -e-m to .. 

d-0's os Lugar:es, qué f.érrem ·d:a ju·dfdi'éÇaõ da ·~-it:a Capitania; ·o qual 
det"pad~arrá ro'i 'feitos, qU.e 'em fei:lJuizo Te proceffarem, por fi f0 , _'d-aíri'do 
n-eil.l:es 'il'ggr-a-v-ó fl'OS cafoS--; q-u€ nao ·COtlDe·rem ·e in fua alça•da ; •e. útfará 
do Reg:imefllt{) -, que ten:l'J!o ·dado po·l' minhas O~enaÇÕ'€S ·aos P-hl>te'do-· 
res .dos{)r.fãos -, ·e R.'e'fi(\h1as da Cidade ·d·e Lisboa, ·e aos Provedotes 
das:(?oma:rcas ·do -Re-íno' , em •q·Úe f~ p-odér applicar ~e n-o qüe J"G<f elle. 
-Riegunen·to naó e~iver -efpeciàlme·nte provido: porém quan~·0 ·ó ·Te-f. 
ta-dor ·t:m •feu teil:ame.nto ncnne-at alguma peffoa particular·, a •qu·e 1nan~ 
de entregar toda. a f!ua fazenda para cumpri'mento de feu tei'afuento, 
n·àõ tom;uã '0 :P•ro,vedor dos -R:e-Írduos cónhecimento -deU e , e guardar
f~hra à f6rtna ·do ·que t~nho .maa·da-do ·por hlilnm Lei ·trajia ·eo'Pia 'à ti• 
~heatic-'a fe entregará ao Provedar 'dos Refiduos antes'd-e fu-à ertiba'tct• 
9aõ, a 'quu'l feregi'fl:ará nós livros -da Relaçaõ. · · · · · 

1E o d-~to PTovedor t:e·rá -alçada atê rinte mil reis' n::Os betts mo\' eis i 
t llo's de:'Fai'Z át'é quin~e mH reis, fém appellaçaõ, nem aggtavo; ·e .ap
pellatá no·s'feitó'S dos 1\e'fiduós p0r pãrte delles, e dos Gàtivo's , fia~ 
fentenças que 'der, na'queUes caf~s que nâô coub~'r:em em fun ãlçad-a, 
P.~~o ·que ãs pár,tes·naó app_eUém:·das ditas fentepças ,_conforme a Or. 
d~~l'aÇaõ, ~ . 

: ·. ~ave·rá n·o Juiz'o d.o-Pro;~dor hutn« -caixa ele tres chaves, das qure$ 
. 

0 dito P'rovedur t-erá l1unia ,, ~ e o'Efcrivaó d;ante elle outra; e o The .. 
fuur-e·iro t'c_rá outra; ·na qual fe mettetá todo o -dinheiro de defuntos 11 

. que no dito Eftado houyer; e fe carregaráó _em hum livro 'itUm·er~do, 
c?m feu encerramento, na fórma dª_.Otdenafi_aó, que eftará den,tro ila · 
dita c a~ ia -~ ã t}ttai fe n-aõ abtir~, fenà'ó' quando fe metter ?i-nh~iro neUa, 
e fe carregar 110 dito livro, efiando todos os tres Offic1aes prefentes 1 
e affim á re·cei ta , como â defpeza do di to dinheiro. .. 

E o dinl\ê:itt> ·que rta dita área, p·eh di~a ma;neira' eftivJetdepofitac 
do- ,~ tode ·o mais que pertencer aos R.efiduos, o dito Prove-dor na6 
Cõn~en~irá ~u·e feja tira~ o ~a d-ita ~Hf~; nén'l et'nprefta~~--a pé~oa ~~gu• 

. rn_a,' mas fomente o envtara: a efte Ke1'no por letras ' Cúi'fiO h.e ·coftu-me ~ 
Oü b tnahdãtíí elltregár ·nas pa·rte·s do Brafil , a quem p·ot dir-eito per .. 
~b~t . . . . 

'E .Porque fóu informad-o, que faUecérrdo ·varias pe·ffO'a~ ; a tjtte ta 
. naõ fabem certos herdeiros, os Governadores daó _as fazendas d,os ·di· .. 

t_os Ô~fÚrttos _a algum<9's peftáas 'de qu~ na'fcem muiws into~v-~ni~~te~; 
~Uerêndo nitro ptovef: Hei pa.rhe:n1 ' e- ·mand_o ~ - qt!l·e d-aqut em th~tltii 
G~ dito~ Goveroadol't:S nãó·àênt ;a:s-â'it'á~' ífa~tld.lS· a pelfeta ar1g~am·a ~om 

· · , iaa .. 



.)02 Regimento 
~anÇa , ne!n-·fem ella ;·. e o Provedor ás mande ·pôr em boa arr~c.adaça?; 
conforme a ordein d-e minha Fazenda, rnanda·ndo-as· ao _Reino dirigt ~ 
das ao Thefoureiro. dos Defuntos de Guiné ,.a que pertence o recebi o 

mento do tal dinheiro. , ·-·· · ". -·, . 
' .Terá o di.to P~o~edor particula.r cuidado de faber quando as náos' 

e na-vi.Os · do,l~eino .. c~qegaem ·á Cidade d<? $aJ.v;;açlpr, e· G>bltros pórtos · 
· Q.o dito Efbdo, fe' falleceraõ · nell.~s! algumas g~ffqa-s- ., e o m·odo em que 
f e procedéo .no inventario ·de fu.a·.s fazendas 1 , . J~tei::J,q-o, pôr ~udo em boa. 
~rrec·adaçaó, 'cónforq:te a Ieu Regime_ntG , _.),Ç!_:.~ o]Jr,igaç.aó de f~u. cafgo. 

E pela mefma rnaoeira terá particula.r cuidado. p·e mandar todos ofi 
annoi pgr.létra na·s n~0s ,-·e ~avíos do Reino .toçlo o dinheiro _, que el.ll 

· feuJ uizq houver de de,.funtos, .dirigido ao.~ .O~ci.a_es, a.: que pertence 
entregar-fe por bem de_ meus Regimentos, para nefta Cidad·e feda~' 
e enrrega!. .ás pelfoas, a qu.em direit~ment~ p~rte~.ccr; e enviará certl" 
claõ nos autos, ·para· fe faber. a quem fe .dey~ · entr.egar, e a razaó q~e 

• Ir 1 ' para 1uo na. ·. · . · -._ . · . · 
. Qas-arpellaçóes .; <ple· fahi1rem -9osJuize~ ·Õ,p~ Qrfâos do Eftado dg 

Brafil ;. naó.toma r4 conhecime~lto o d~ito Prov~àor; mas irá6 dirdra; 
men.té á ·Relaçaõ ; ac:>~ De~embargad.o-r.es - dos Aggravos., ao_nde feráo 
defpachadas, conforme ao . R.egimeot<> .'do.s di.tos D'efemb:argadores :_ 
tnem outrofim tomar.á· conhecimen~(j) dos :aggravos· , qu~ por In fl rumen" 
~os, ou Cartas -teftemm~haveis vi<;rem das Ca p.itaqias do Brafil; ma~ 

· viráó ,direitaJlle;nte .aos Defembar,g~dor~s dos_ Aggravos .,_ ~a .que o co~ 
nhecimentp pertence, como em. f~l;l ~itulo fic-a dec~arado. 

· Da.s'fedt'enças,: · :it~t.~- rloc,uto.rias , . qe.que _por_ min~~s Ordeqaçóes fe 
póde aggravar por petiçaó, ou inftrumento

1 
de aggravo, po4.eráq· as 

· partes aggravar para a Re1açaó, na/fór~3. d.e rpinhas Ordenações: c 
1 )~a5g.r-av.os que fahirem d'•nte ps·r]uiz~~: dos. Orfãos da Cidade do 
:'lah ado·r, ·e nos Lugares que forem .. da j~rifdicçaó . dadita Capitania' 

· i ráó direi~tamente á Relaçaõ . .. · 
i 

TittÜo ·éioJ E[cri7Jães, _que na Caja h-a de pa_ve,r·, ~ Meirinho. 
·' ' - ; I ~ . . ,I H A verá dois Efcrivãrs dos Aggravos:, e 4-pp.eHações, que ef~re'V~~ 

nos f<:itos, <lffim cíveis, como cri,nes ., pqr diftribuiçaó. Havera 
dois Efcriv_ães, que efc,re.-.aó .nos feitos do Juizo do· Ouvidor ger~l" 
hum nas· caufas civeis. , outro nas crimes. Haverá hum Efcrivaó, que 
e fcreva nos feitos do Juizo da Co.roa, Faz~~d~ , _·e Eifco. . 

. E outro que feja Efcrivaó ·da-Chancellaria ~aioF-;., ~ m.enq.r, e, dal · 
.fufpeiçóes, e feitos, de que o Chanceller conhecer, como Juiz d.a 
Chancellaria, e das O ·rdens; e ferá o dito Efcri~aó Provedor das D,..~ 
zimas. · . . : · . . . 

' E outrofim hav~rá hum Meirinho da C~G~, q~~ ,Íervi.rá ·ta.moem de 
Meirinho d~s Cadêas; e ufará do Regimento d a'd.o ao Meirinho das 
Cadêas da Corte , no. que fe podér applicar; o qual terá parr.~cu~::~r 

cu1· 



c-uidado dé prender~a,os ddíríquentés ~ -~ ê ·êle ac-odi r··ás birig~s, e arruh' 
dos·, qu~ de dia; ou~dé noite fe .fitzerem,l--e ha -de acom·pa~nh_a.r o Go .. 
vernador, e ao Chanceller. de f.1:1a -€-afa· ar~é á Re-laçaó, e h:a de a,flífl:tr 
n~lla o tempo qui!' eftiverern .. em defpàd'lo-; ·,e :acompanha.rá ao Ou-Qi .. 
'dor•ger.al ;• qua-ndo· for . á au~iencia; e -aSiiii~ em toda-s a·s -que fizerem 
08 Defembargadores. 'da R.elfa~:a~ . ·.· -~ · 

Titulo drJ'Gttardd l{tt J?.ela;~o, i Rétebeílvr ilo ~dinheifo dtti iJCJp_e:z~ú 
' ' · de/la., e; d'o Difl~ibiâdor. ' · · 

~ . I 

Q ·Gua·rda -da·Rel=a_çáõ terá ·cunl-a·clo ·clo_s- feitos ·, l~ petições, e _mai&> 
1 

, papeis, qUe fiellás fica·r•etn ', e- 00 concefto das ffi€ZaS, e €áÍa; e: 
f~ra Diftríbuidor de todos os feitos, affim crimes, como cíveis, que á 
dtta Rebçaõ víe·rem; e fervid tamoem de Recebedor ;do dinheiro 
das condemnaçóes, que fe applicarem para as defpezas della: e hum 
dos Efcrivães dos Aggravos o ferá ~ambem de tod.a a receita , e defpe
Za dcfte dinheiro; o qual lançará em hum livro, que p·ara ifro te'rá, ôe 
que pairará cerridaõ· á parte de como o dinheiro da condemnaçaõ fica 
carregado ao Receb~~dor; do q.u.aL.fece.bitnento .. dar4· conta a cada hum 

~ anno, que Ih~ ferá .t9mada por hum Defembarga~or '· que o Gover
nadeH para iffo nomear; , e affim fel h e tomará contas 9o·s pannos, dos 
efcabellos, das mezas, e de tudo· o mais 'que vai .dec~ara.do no Capi..; 
tulo final do Governador. · - · 

) E os Officiaes acima nomeados ulàráõ dos Regimentos, ·que fa\5 
d-:~dos por rnínha·s Or.d~naçóes aos Officiãe·s, que ferv·im feínell)anteS 
0 flicios na C<lfâ da Sro:ipplicaçaó. · ' 

J;\s fian§aS, t1os.c~fos, que ·a-onform'e a Ordenaçaó fe perdetém, f~ 
apphqu~m ao Hôíp-ital dâ Bàhia de todos os· Santos, f em embargo de. 
P:Ia 0•·denaç õ eftarem applicad(a)s ao Hofpital de todos os Santos de 

· Lisb-oa; e 0 Ü 1llvidor geral 'f~jaJ u.iz execut€>r ddlas com feQ Efcrivaó, 
0 _,qual reverá 1 e e~ecutattl tédas as~·q;ue até ao pFefente tiver.em Fe'r.-; 
d1das. · _ . . \ . · 
. He.i por bem, que dte· Regimento f@ cumpra €m todo daqui errt 

diante 'i na. fávma' e rnan<Ú ra nen.~ deda_rada; . € delle fti ufe fem em .. 
bargo de l11:lã:€fquer ourcros Regirtténfos, Lds, Provisóe~, ·d Coftumes; 
que em con.trario féj<fÓ paífados; o's quaes hei f1or t.vogados, e qu-ero· 
que fe naõ Gumpraó ,, nsm tenha@ força, lil'<Hi'l vi 'or algutort ·; ném fe 
gllíltr<dem no qu1e a- €fté entóntrarem. E mand0 as Charü::eller; q~u:e e(. 
te R.egitn€nto publique rtâ Çhanéellaria, o qu1al fe re·giffavá no 1ivr:o 
dQ Relaçaó do Eíbido â1ó Braílt, e n·a Chancéllaria délla, e no livro· d<\ 
~a mera da Cid:idc do Salvador; e ailim fe regiftará nos livros dos' Re. 
~dtos de todas as Capitanias das ditas partes, para em geral fer rioto
rt~ o conteúdo nelle; e o proprio fe porá na arca da Camera da dita 
Cidade do Salvad.or, aonde fei que eítará em todo o tempo mais guar
dado . .l.~otifico-o affim a meu Governador do dito Eftado do Brafil , ·e 

lhe 



I r.. .R~gimento· 
ll~e mando:, .. e . ~os Defembarga,dores da Relaçáô ddle; é a todos os~ 
Ca:pitã.es ~; ~ m.ús Juftiç.as ,_,Officiaesr, e peffoa~ ; d'as ditas partes, gue 
Qra, faó ., _.e ao di.atue fore!11 . , ·.taUe , ~m t;lil4qcumpraó, e guardem _, (i! fa# A 
çáó in.teiraw.e.nre cu·m..prjr,, :e guardar ao.m dfeito e {te Regimento, co
I:JlQ;nelJe fe .contém, .fem çLuvida, p<\!m ~mbargo~ , nem cQnqa·diçaó al
guma, que a elle feja pofta, porque:allim hc; minb3: metcê: ·E por fir
meza de tudo paifd efte, que ferá regiftado nos livros dos meus Def· 
emq~ ,rga~op~~f1f.l.o P_aço~ ~ ~ nqs d~ Se,cr:etaria do Çon,(elho da Irrd~a, e 
partes· Ultra!J1arinas , e da. l\e~aÇ?iiD d.a ~Caf~ da Supplicaçaó, aonde 
femelhanres Regimentos fe coftumaó regiftar; o qual h~i por bem' 
qu~, yall~a·, c_om.o Ca~ta , , ·(ç t1J~ernba.rgp . ,~a Ordena,çaõ do 2.liv tit. 40;· 
eJTI c,,.qntrario., _Cypriatoo,.,de Figueired(} o fez etn Lisboa a 7 de ~ar~o 
de 1 6 o 9 ~ ., , .) . _ _ , 

, · ··r , . 1 • -. , R , E~ Y. J. ... , ~ • • 

I . 

~~r<>S~<>Mê<>~~rog~w ~ro~·'--rô5~~1óMf~r~~M!<>Ios?or<>S,~oro5~)(.WMo5íoi<>?~W~ro5for~fo!oS 
, ,.. . , < , r . : h . t . . . 

;l .. k. R ·E,'G,,J>M :E N ,-rf O 
• -l r ' • "' .. . , 

. y ,~_.Q]) A ·~ .E lu A-Ç A·O, ·,D .A BAHIA, 
· .,_:; .~ 1 tnand?tdo fazer _pór 'ElR,ei D. J oaó IV .. 

. ) . - n· : OM JOAÓ. por graça de Deos Rei cle Portugal ' e dos AI~ 
garves ,. dá9uem , e dálem ... mar, em Afr.ica Senh.~r d~ Guiné~ 

- ·J.'í., . e da Coll'qudh; Navegaçao, Commerc10·':ia Ethwptá, Ara ,:1:_; , .~ .l;.bia, Per1ia, e da India, &.c. ·-Faço faber, qu~ confiderand_o, que a prin· 
( / cipa~ ~brigaça ó m~nh~ he, q~e a meus póvo.s ~ e vaffallos do ~rafil f~ 
<J'c admmdhe, e faça 1ufbça .com Igualdade, e bvrallos das molefbas, fC 

xaçóes, e perigos· do ma.r, a que dhó expoftos, pela virem requerer 
em fuas caufas a efte Reino ·, e Tribunaes dell

1
e , como até agora fize

raó, e de que havia geral queixa: Fui fervido (com o exemplà do 
palrado, e por me pedirem com Í)lf.hncia os Officiaes da Camera da 
Cidade da Bah(a, e mais moradores daquelle Eftado, e me reprefen-

~ tar c0m encarecim ~·l1JO o Conde de Caftello-Melhor, Governador', e 
Capitaó ge.rral delli~) rdb ruir-lhe a Cafa da Relaçaó de Defembarga~ 
dores, que nelle houve em tempos paffados, no numero , e com 05 

officios, OHiÇiaes, e jurifdicçaó, que fé contém no Regimento fe
guin.te, que lhe mando dar para feu melhor governo. · 

o ' 



~itttlo da ordem, q'úte .... o Governador t/o E.flado'do Brafil ha·de ter nas coztjà.r 
da Jufliça na RelafaÕ do dito Eflado. ' ' 

I a· Governador irá á Relaçaô as vezes' que lhe parecer' e naó 
. votârâ, nem affignurá fentcnças; e ufará (6menre do Ite .. 

· g11nento, de que ufa o Regedor da Cafa da Supplicaçaó, e dos mais 
que pelas Extravagant€S lhe eftá com:edido em tudo o que íe podér 
applicá r, · 

2 Hlverá na dita Rela~aô oito Defembatgadotes: hum Chance!.• 
l~r, que tervirá tambem de Juiz da Chancellaria: dois Defembarga
dores dos Aggravos: hum Ouvidor geral dos feitos, e caufas crimes, 
que tambem ha de fer Auditor da gente de guerr~; oucro Ouvidor gcr~t 
d?s feitos _, e cau{as cíveis, que da mefma maneira ha de fervi r de Au
d , to r das caufas c i v eis enr.re os Privilegiados , e Soldados : hu I!' J uíz 
dos Feitos da Coroa, Fazenda, e Fifco: hum Procurador dos Feitos 
da Coroa, F :1zenda , e Fi [co, e. Promotor da J uftiçà: e hum Provedor 
d,as fazendas dos D€funtos, e Aufent€S , e Refid uos. · 

3 Antes d~ entrarem em defpacho, fe .dirá todos o dias Miffa· por 
h_um Capellaó, que o Guvernador para iffo efcolher; e fer,á pago á 
tn{b das defpezas da Relaçaó; e acabadi a Miffa, começa ráó a defpa
char, e efbráõ q1utro horas, ao menos, por hum rdogio de arêa, que: 
efiará na meza, onde o Governador eftiver. · . . · 
. 4 . E os D€fembargadores dos Aggravos guardaráó a ordem, que he 

cla.da', e de que ufaó or. Dcfembargadore~ dos Aggtavos da Cafa da Sup., 
P~1caçaó, e no de fp1cho das fenten~as finaes, interlocutorias, _e peti
ço.e&; e teráó ·alçada até a quantia de dois mil cruzados nos bens de 
r~,z, e nos moveis até a quantia de tres mil cruzados ·; e paffatido a. 
drta quantia; poderáó ~s partes aggravar para a Cafa da' Supplicaçaó~ 

5' E os Defembargadores , que 4efpacharém caufas crjmes , no 
defpacho dellas guardaráó a ordem , e teráó todan al~ada, que he da
da, e de que ufaó os .De.fembargador·es da Cafa da Supplic~çaó; e das 
fentenças, que por minhas Ordenações mando fe me dê conta; antes 
de f e dare::n ~ execuçaô, fe dará conta ao Governa~o.r, naó fe achando 
pr~fente no defpacho, ou .naó fendo anfente do ~?gar ' · onde a Rela-
fa~ efriver; e fendo o crime t~ó 7~ave, que fe lh ' ""dar aonta dei .. 
e' fendo au f ente, f e lhe envtara mformaçao da · ,fo. . 

f 6 Poderá o Gav,er.nador, com os Defembar~, ~- ~m Relaçaô, 
Upprir os defeitos, e nullidades dos autos, _ qqando Jbe . pare~er que 
~onvêm ao bem da Juftiça, conforme a huma Provif.aó, que tenho paf .. 
ada á Relaç3ó da C~fa da Supplicaçaó, de que fe dará o t~aslado. 

'J ·E os Defembargadores, erp quanto eftiverem em defpacho na 
Reia<:'aÓ com o Governador, e.lbráõ affentados em cadeiras razas, e 
1:: 3' ' • ' 0 111 as cabeças .cobe.rtas. . . , . 
· 8 -: ~os di tos Defembargad.orea naó entraráó na Relaçao com ar-

Tom. VI. · Qq ~as, 
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Regin1ento 
I 

mas, nem traráó veftidos de côr, e.ándaráó de preto ve.fl:idos com tra· 
jes honeftos, e compridos, de maneira que reprefentem os cargos que. 
tem . 
. ··9 1Terá o Governador particular cuidado de mandar pagar os. or· 

denados aós Deíembargadores a feus tempos devidos, de mane1ra' 
que fejaq fempre ·com e.ffeito pagos aos quart~is, fem niíro haver dila· 
çaó; e o pagamento f e l.hes fará na Relaçaó no' fim de cada quartel. 

zo As petições, em que fe pedirem Alvarás de fiança, fe daráó ao 
Governado'r, eftnndo em Relaçaó, e alli a•s defpachará com o Chan· 
celler, fendo prefente; e em fua aufencia o Defembargador dos Ag· 
gravas mais antigo, e com o Juiz da caufa ·com hum Defembarga~or 
dos Aggr~vos; e nos defpachos das ditas petições, a·ffignaráó co01 o 
dito Governador os Defembargadores, que nelles forem; e os Alva· 
rás fe palfaráó em meu nome, e fe daráõ affignados pelo Governador. 
E o·s ditos Alvarás,levaráó todas as claufulas, que levaõ os Alvarás de 
fiaqça, que paffaó pelos meus Defembargadores do Paço, de qu

1

e fe 
lhes dará a minuta. 

1 I Os quaes Alvarás de· fiança poderáó palrar em todos os cafos' 
~m que naõ houver parte; e poré~ parecendo a dois dos tres Defelll" 
bargadores, que haó de fer no defpacho delles, que fe devem pa1far' 
pofto que haja' parte, e della fe naó offereça perdaó, nem efte prezo' 
o que pede <o Alvará, o poderáó (azer; e poft() que naõ haja parte' 
naó poderáó palf(!r os ditos Alvarás de fiança em cafos de re.fiftenciaS 
com armas , falfidade, força de mulher, injuria fe'i.ta a petroa tomada 
ás mãos, ou delitlo commettido em Igreja, injuria atroz feita em J ui· 
zq, ou em lugar publico -, cutilada pelo rofto com tençaó de fe dar, fe .. 
ri menta de béfta, ou eípingarda, ainda que naó feja de propofito. B 
affim naó paffaráó os <,fitos Alvarás· de fiança em nenhum dos cafos de· 
clarados na Ordenaçaó do primeiro livro no titulo dos Defem_barga .. 
dorés do Paço no paragrafo 24. Item de morte, nem outro cafo, que 
for de ma~or ç_JUalidade, que os acima declarados. 

1 2 · Poderá 'Ç!) Governador receber petições de perd•óes, e defpachal .. 
bs· em Relaçaó com aquellas peffoas, com que deve defpachar os Alv-a· 
rás de fiança, conforme a efte Regimento, naó fendo as taes peti~óes 
d~ penas pectmiai'i!ls:, e offerécendo-fe perdaó' da parte; e poderá co!ll· 
murar as conde• ·s ,-ou penas, que pelas culpas meredaõ em pen·:t8 

p~cuman~s! o .:ras, como· melhor lhe parecer; e parecende-Ihe 
que h_a caufas p;_ ~umas culpas, ou penas, em que os culpados ef .. 
taó condernn~dos, deverem ler perdoados livrem·enre. attenta a qua
lidade das peffoas, cafos, tempo, e lugar, e outras circumftancias '· 0 · 

' poderá fazer fem,outra commuta~aó pecuniaria. Porém naó tomará pe'" 
tições de perdões em ca f os declarados abaixo: Blas.femar de Deos ~ e 
de feus Sa·ntos, moeda falía, falfidade, te.it'<!munho falfo, matar, otl 

ferir com béfta, arcag~.z, ou ~fpingarda, poR:o que naó mat:e, ne!11· 
fira,; de dat peçonha, ainda que morte fe naó figa.; de morte com~et· 

. . tlda. 



da Relaçaó da Bahià.· 
tida .atraiçoadamente; quebrantar prizóes par forçc~ ; pôr fogQ acinte-· 
Ineilre, forçar mulheres, fa~er, ou dar feitiços, 11em de Carcereiro, 
9Ue foltar p·rezos por vontade, ou peüa 1 ou ~e entrar em Mufteiros 
ds: Freiras com propoíito deshonefto; fazer darnno 1 ou qualquer mal 
por dinheiro"; de palfadores. de gado; falteadores de caminho; feri
mento de propofito em Igreja, ou Procilfaó, onde for, ou efli ver o 
Sanriffimo Sacramento; ferimento de qualquer Juiz, ou pancadas, 
pofto que Pedaneo, ou Vin-tat1;eiro feja, fendo fobre feu officio; ferir, 
ou efpancar_ alguma peffoa tomada ás mãos; furto que paffe- de marco 
de prata; manceba de Clerigo, ou Frade, fe pedir·perdaó fegunda 
vez, quer feja de port~s a dentr:o., quer das portas a fóra; nem de 
adulrerio, com leváda da rnulhe,r fóra da cafa de feu marido;, nem de 
ferida dada pelo rofto c1om tençaó de a dar; nem da culpa de a mandar 
~ar, fe çom e:ffeito fedeu;, nem de pcrdaõ de. Carcereiro da cadêa da 
Cafa. da I~elaçaó 7 ou da Cidade do Salvador; nerq de ladraõ formi
gueiro a terceira vez; nem de condemnaçJÕ de açourcs; nem de per
d.aõ de incefto em qualquer gráo que feja; e fe pedir para e!t'eito de 
cafar, pedindo tempo par~ haver ~ifpenfaçaõ . rnoJl:rando certidaó do 
Banqueiro, fe lhe palfará ·Provifaõ por t~mpo de armo e meio fómente 
com declaraçaõ,. e claufula , que :pa'"ó v.iva n'o ~pefmo Lugar,. nem ert: 
feu termo. E affim naõ tomará petiçaó 4~ perdap .de outras culpas mai~ 
graves,-que as acima declaradas; ' ; . ·. 
. q O Governador proverá as ferventias dqs oflicios deJufiiça, e 
Fazenda, q~uando vagarem,' por qualquer caura ·, ou impedimento que ' 
fu~ceder; e no provimento delles terá muita adv~rtencia, que os pro
V~Ja a-meus criados, ou a outr.as peffoas b~nemeritas, e aptas para os 
~ttos officios, preferin.do fempre os meus criados aos que o na6 forem. 

de tudo o q uc fizer me dará conta para E\! o~ confirmar, provêr de 
novo, ou mandar o que for fervido. . . _ . . . 
· 14 E o Gove.rnador mandará tomar u refidencias cada tres annos 

80s Ouvidores das Capitanias, e .ás pe!foas que fervi rem ernlugar dos 
Capitaes por hum Defembargador da Relaçaó, que para ilfo efcolher; 
as quaes refidencias fe lhe tomaráó conforme á Ordenaçaõ, e ao Rçgi~ 
lllento, por quefe coftumaó tomar refidencia,s aos Ouvidores dos Se
nhores das Terras. E naó con[entirá o di to Governador, que torne a 
f~'rvir acabados os tres annos, e dado fua · refidcnct~~ fem minha efpe
~~al Provifaó; e na? lhe achàndo culpas, depois de ;v'iJhs fu~s refiden
.clas em Relaçaó., to.rnaráó ,a fervi r com obrigaçaó de dentro a.hum an· 
00 prefentarem Provifaó minha, poLque o haja affir_11 por-bêm . 
f: I) . As .~ondemnaçôes do dinheiro, que fe fizerem em Rebçaô ~ 
e applJcarao par4 as defpezas della , e os . Defembargadores as nao 

hoderáó applicar para outra , par.te; das quaes con.demnaçóe s haverá . 
um Recehe~or, e Efcriva6 de fua receita, e defpeza. E as d.efpeza~ 

- fe faráõ por ordem do Governador; ·para ·o que haverá hum livro affi,. 
Tom/ VI. Qq ii · gn<1-> 
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3o8 Regimento 
gnado, e nurtJ.erado po.r h~m Defe~b.argador ,- a q~em 0 Governador 
o commetter. -

16 E para Eu faber os feitos affim G:rimes, como Givejs, que 9a 
Rel-aça-6 fe tleípachata6 em cada lium anno, o Governador mandará fà· 
zer hum rol de todos· os ditos feitos, que fo-rem defpa:chados fi.nalmen • ' 
te, e dos que fitaraó por defpachar, .o· qU,al ~ol me enviará cada anno 
pelo meu Confelho' Uitrnmarino·. · · 

.í: 7 O Governador nomear{ cada tres· ãnnos hum Defembarga.dor 
de muita confian·ça, ·que·tiredeváffa na Cidade do Salvador dos Efcri· 
vães.9 Advogados, Me i rinhds, Alcaides , ,Contadores, Inquiridores, 
e ~e roéfos os mais OHieiaes deJufriÇa; e Fazenda; tirando Defembar" 
gadores da R.elaçucr; e ifro além das' devaffas, que o Ouvidor geral, e 
outros O:fficiaes de JaíHça da d.i.ta Cidade; faó obrigados tirar cada atl" 

no, conforme os feus .Regimentos. E o dito Defembargador procede
rá contra os culpados cqmo for juftiça; e em final os defpachará ern 
Relaçaõ com os Defembargado·res, qu1e lhe o Governado·r nomear. 

I 8 E naõ rerldo ó Góvemador prefente enn Rebça6' ou fendo aUJ 
f~nte da Cidaáe do Salvador, fervirá em feu lugar o Chanceller na 
fórma da Ordenaça6: · . · ·, . . ' ' 

19 O Governador far~ audién.cias geraes aos prezas ,todos os me' 
zes, na fórma que h e ll1aruiladó aó Regedor da Cafa ·da Supplica~a6 
pela Reformaçaó daJ uftiça • . 

. :zo E te'fá inú_ito c1:1·idado, que os O.fficiaes· da dita Cafa, e feus 
criados naó façaó dartmo, nem prejuízo, nem dêm oppreffaó aos m@· 
1·adores da dita Cidade do Salvador, nem .dos outros Lugares, aonde 
f6rem enviados ;'nem lhe tomem os rnantimentds contra·fuas vontade:;, 
ou por menos preços ·d-o que yal.erem p-elo eftado da terra ; nem lhe fa
çaó ·omra algurna.vexaçaõ, do que fe informará as vezes que lhe pare .. 
c~ r neceff~rio; e mandará proceder ·contra ' os culpadas ·como foi: j-uf· 
nça. · 1 

2 I O ~i to Governador fav'q'reéerá os.Gentiós de paz do dito Ef~ 
tado do Brafil , e naõ conlenti'rá que fejaõ maltratados ; e mândará 

· proce·der com rigor -cO'ntra quem ·os molef~ar, e maltratar; e dará o r* 
de·m com que fe poffaõ fuftentar, e viver junto das povoações dos ·Por~ 
tuguezes \ para fe poderem ajuCiar· delles, de maneira, que os que aw 

, da6 no·Sertaó folg )em de vir para as ditas povoações. ·E enterida6·que 
tenho lembrança de'lles ; e em tudo o que toca aos ditos Gentios , fe 
guardará a Lei, que o S,eahor Rei D. Sebaftiàõ, que fanta gloria hajs; 
mandou fazér no an·no d~ quinhentos e feú~nta; e todas as Provis6e~' 
que fobre efta mater'ia faõ paffadas. · . 

2 2 Terá particular cuidado de provê·r fob ·re as lenhas, ·e mad-el· 
ras, que fe naó cort.em, nem queimem, para fazer roças, ou para ·oU"' 
tras coufas, em partes que fe poffa6 efc~:1far-; por quanto ·fbu inf0rrn~-
do, que €m algumas Capitanias do dito Eftado ha já'~uita faha da· dt· 
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da Relaçaõ da Bahia. 
ta lenha, e ma.d'eiras, e pelo tempo em dtian.re a hàverá muito rnaior, 
~que ferá caufa de fe naó p<:>cl:erem fazer mai~engenhos, e das que ora 
ha deix.aráó de moer. ' 

Titulo do_ Cbancelter da Relaça·Õ do Ejl'ad-o do Brafl!. 

· 2 3 Ü Chanceller verá rodas as Cartas, e Sentenças; que foreiTrl 
. dadas pelos Defembargad€>res da Relaçaó; e no pairar, e 

glofar dellas, terá a ma11eira, quê o Chanceller da Cafa da Supplica. 
~aó tem p-or bem de minhas Ordenações, e Pr<:>vis@es. 

24 Conhecerá das fufpúçôes poftas aos Defembargadores dar Re.t' 
Iaçaõ do Eftado do B-ra-ftl, e aos mais Officiaes delle, as quaes defp.a· 
chará em Relaçaó. · 

2; Conhecerá dos ca.fos, e erros dos Tabelliaes , e l;:fcriv~fes , e 
outros Officiaes, de que o Juiz da Chancellaria da Cafa da Supptica..
çaõ pódem conhG:cer; e paffar.á Ca·rtas de feguro dos di tios cafos ; fen •. 
do de q·ualidade .para iifo, e nenhum outro J u1ga.dor as paffará. E bem 
affim conhecerá das appetlaçóes des etros dos ditos Officiaes do Eia• 
do do Brafil, e dos aggra,~os d'ante os Conta.d"ores das cufras, ufando 
em tudo o ·a·éima dito do Regimento da·do a-oJ uiz. da Chalilce~laria da 
Cafa da Suppli:caçaó. 

26 E o Cliaricéller fará aS:audiencias, que he ohrigado fazer o. 
Juiz da Chancellaria nos dias para i1fo ordenados; · e as fentenças, que 
o ditq Chanceiler d·er , paJfará - pel~ Chancel1aria o Defemba,rgador 
~os Aggrav.os mais antigo. . · · 

"'7 E quand·o o Chanceller for aufente, ou impedido, de maneira 
(jUe por·iffo na-ó pqffa fervi r, ficaráó os Sel10s ao Defernbargador dos 
A_ggravos mais antigo no oflicio, o qual conhecerá de tudo o que o 
duo Chanceller podia conhecer. 

28 E em tudo o mais que nefte ~€gimento naó vai declarado , 
Ufará o dito Chanceller dos Regimentos dados .ao Chanceller da Cafa 
da Sup·plic~çaó, e ao Juiz da Chancellaria·por minhas Otden.açóes, e 
Extravagantes ; e ifto nos ~afbs, em que fe poderem applicar. · 

Titulo dos Defembargadores dos Aggra7Jos , e AppellafÕes. 
I 

. I 

., 29 A Os Defembargadores dos Aggravos pertence conhecer 
· dos aggravos das fentenças definitivas, que o Ouvjdor 

geral do Civel, e o Prove9,or dos Defuntos, e Refiduos derem dos 
cafos ci_veis, que n~ó c,aul;>erem em fuas alçadas. 

30 E affim lhe pertence o conhécimento das appellaçóes de cafos 
crimés, qu·e fahircm d'ante o Ouvidor geral, e dosJ uizes Ordinarios, 
~ dQs Orfãos, e guaefquer outros Julgadores da Cidade do Salvador. 
E affi'm dos Ouyiàores das Capitan1as, e doll' Capitães, e de todas :as 
fentenc-as· ·de ,a-fos civús ·,- dadas 'por·quaefquerJ ulgadGres . de todo o 
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dito Eftado do Bra.iil, que excederem a alçada dos ditos Julgadores. ; 
e que a o.urros J uizosefpecialmente naó pertencerem por bem de m1· 
nhas Ordenações, e Re.gimentos; e ifto pela maneira, e orde m , que 
conhece'm os Deíembargado_res dos Aggrav:os da Cafa da Supp licaçJ. ó. 

3 r Ouüofim conheceráó ·de todas as appellaçó.es de cafos crimes, 
que vierem de todos ôsJ ulgadores do Eftado do Braíil, as quaes def· 
pacharáó em Relaçaó, pela ordem que as defpacha<5 os Ouvidore.s dCJ! 
Crime da Cafa da Su pplíeaçaõ. , · 

32 Todos os feir~s cíveis, que por bem deite Regimento lhei 
perre~cern , defpacharáó por teAçóes; e no defpacho deHas fe guarda· 
rá a ordem, que tenho dado por minhas Orqenaçóes, e Extravagantes 
aos Defernbargadores dos Aggravos, e Appellaçóes da Cafa da Su.pplí· 
caçaó., affim no defpacho da s fentenças definitivas_, corno das-interlo· 
cu to rias, dias de apparecêr, e inftrumentos de aggravo , petições, e 
eartas teUemunhaveis ; e teráó alçada nos bens moveis até tres mil · 

-eruzados, e nos de raiz dois mil cruzados inclufi.ve, .. quanto á qua.ntia. 
principal, d,'e que fe tratar, naó entra9do niffo os fr.utos, que fe pedi• 
rem, nem as cufl:as; ~ paffando as ditas quantias na maneira acima de ... 
clarada , poderáó as panes ag.gravar para a Cafa da Supplicaçaó. 

3 3 Qgando f e tratar de negarem algurp aggra:vo para a dita Cafa 
da Supplicaçaó, fe ajuntaráó na Meza grande todos os Defembarga~ 
dores, que eftiverem na Relaçaó; e o que · fe affentar po_r mais votos, 
a!Iim em lhe 'concederem' corno em negarem o aggravo' fe fará diffo 
affent9' no feito; em que todos affignaráó; e o que affim for affentado, 
fe cumprirá. 

3 4 E os Defembargadores dos Aggra:vos conheceraó das petições 
de aggravo dos cafos civei~, e crimes, que f e fizerem de todos osJ ul· 
gadores, que re1idirem na Ci·da~l'e Ao Sálvador, e em todos os Luga· 
res, que for~m dajurifdicçaó da dita Capitan1à, nos cafo~ €rn que íe 
póde aggravar por petiçaõ, e as defpacharáó na fôrma das Ordena" 
çóes, e Extravagantes. ·. , ' · 

35' E pofto que conforme a Extr-avagante nas appellaçóes ,'paffan .. 
do a quantia de dez mil reis, faó neceffarios tres votos ~onforme~ pa" 
ra confirmar, ou negar: Hei por bem, e mando, que 'até a quantia de 
vinte mil r~is, batl:em dois votos conformes em confirmar, ou 'revogar; 

. e naó fe ~onforrnando os dois Defembargadores do Aggravo, correrá 
pelos ou\fros D~fembargadores da Relaçaó, começand0 no Chancd· 
ler, e continuando nos oUtros Defembargadores da Cafa, pela ordel.11 
que eftaó nomeados nefte Regimento, como fe foraó Defembargado-, 
res dos Aggra vos. I 

3·6 E dos feitos, e cau{as, que os ditos Deíembargadores dos -A$ .. 
. gravas defpacharem, l_evaráó afllgnaturas' , affim, e da maneira, que as 
levaó os.-D_efembargaddres d9s Aggravos da Cafa da Supplicaçaó-; e ei!ll 
todo o rn1is que nefte Regi ment0 naó. vai declarado, ',-ufaráó os di coSi 
DefembargadQres dos Aggravos da Cafa daSupplicaçaõ_, por rnishas 
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da R elaçaõ da Bahia~ 
01:den~Çôes, e Extravagantes; e ifto nos cafos, em que fe p6de ap~ -
PIcar. 

Titulo dos Ouvidores geraes das caufar crimes, e civei.r, que ta·mbem hail . 
lle ftrvir de Auditores , cada hum no que lhe tocar, como fe de c ta-

ra na-num. z. 

37 A o' Ouvidor geral do Crime pertence conhecer por. a~,;; 
. çaô nova de todos os deliél:os, que na Cidade qo Salva

dor~ e erp· cada hum dós Lugares, que forem da jurifdiççaó da ~i ta. 
~ap1tan!a, (e commetterem, eitando o Governador, ou a Relaçao na 
d.Ita C_i,dade; ou em cada hum dos ditos Lugares; e os feitos, que fe 
procelfarem em f eu Juizo , os defpachará em Relaçaó. . 

3 8 Conheceráõ outrofirn de todos os inftrumentos de agg.rav.o ~ 
ou cartas tefi:emunhaveis, ou feitos crimes, remettidos nos calos em 
~ue fe pódem remetter ,_ que vierem de quaefquer partes do Eftado do 
.rafil; os quaes defpachará em Rela~aó ·' naõ pertencendo o conhe

Cttnento delle.s a outros Julgadores, efpecialmente conforme. minhas 
Orden.açóes, e Regimentos. 

39 E affim corthecerá por p·etiçaó de todos os aggravos crime.s; 
que as partes tirarem d'ante os Juizes, e Ouvid0r da Cidade do Sal
'V~dor; e de todos os Lugares-, -que forem daj.urifdicçaó da dita Ca·
Pttanra, aos quaes mandará por -fi fó refponder, e os. taes agg.ravos 
defpachará em Relaçaó, direita mente por petiçaó, o poderáó fazer; e 
os O~fembargadores dos Aggravos daráó defpacho nas ditas petições; 
na fórma da ·ordenaçaó. . 

40 E bem aflim conhecerá por acçaõ nova, e defpachará p.or fi .fó 
todos qs cafos, de que pó'de conheçer, e defpachar por fi fó o Corre. 
gedor do Crime da Corte ; e da determinaçaó, q:ue nos ditos ca.fos 
der, fe poderá aggravar pot petiçaó á Relaçaó, ria maneira em que' fe 
aggravá do Corregedor da Corte, na fórma da Ordenaçaó. · 
. 4 r . Paíratá Cartas de fegu1ro em todos os cafos, em que as p6de 

Paffar o Corregedor da Corte po.rrbem do feu Regimento; ~no p~f· 
far dellas rruardará a f6rma da O rrdenaçaó. 

4'- P~terá advocar por petiçaó os feitos crimes, que fe tratare.m. 
d~a.nte dosJ oizes da c ·made do Salvador, e dos Lugares da jtrrifdic
Ça5 da dita Capitan1a; e receberá queréla em todos os cafos , em t}lil.f! 
~,Corregedor da Corte as póde receber; ~fará tres auàien.cias ~;-a_da 
elllapa, nas fegundas, qua~tas, e feftas fe1ras. á tarde. · 

43 E ao Ouvidor gel'al do Civ:el .pertence o -conhecimento, por. 
110\7a ucçaô de todos os feitos cíveis da Cidade do· Salva.dor; ·e dos.Lu,
gares, que forem da jurifdicçaó da dita Capitan1a , eftando na dita Ci .. · 
dadt;! a Rela_çaõ, ou ·em cada hum dos di,os Lugares; ós. quaes f~ pro
Ceft'aráõ em f eu Juizo, e as defpachará por fi f6, dando aggravo ne que 
Paffar em fua alçada, na fQrm..a da Ord.enaçaó. ' E 



RegimentQ 
.44 E outrofim lhe pertence palrar as certidões, e cattas dejufti~ 

ficaç6es. . 
4) E o dito Ouvidor terá alçada por fi {6 até quinze mi l reis nos 

bens de raiz, e nos moveis até vinte mil reis. 
46 E das fentenças interlocutorias, que o dito Ouvidor der, po w 

deráó as partes aggravar por petiçaó, nos cafos em que pela Ordena
çaó o pódem fazer dos CJrregedores do C i vel da Corte. 

+7 Fará tres audiencias ás terças , e _quintas feiras ;e fabbados de 
cada femana. . 

48 E em tudo o m~is que nefte Regimento nao 'vai declarado. uí~
ráó os ditos Ouvidores geraes das caufas crimes, re cíveis, dos Regt• 
mentos, d~ que ufaõ os Corregedores do Crime, e Cível de minha 
Corte por minhas Ordenações, e Extravagantes; e ifto nos çafos, el11 
que ·fe poderem applicar. 

-
Titttlo do Juiz dos Feitos da Coroa, e Fazenda • 

. 4.9 Q Juiz ~os Feitos da Coroa, e Fazenda· co~hecer~ de todos 
os Fertos da Coroa, e Fazenda por acçao nova, e por pe· 

tiçaõ de aggravo na Cidade do Salvador, e nos Lugares dajurifdic· 
. çaó da dita Capit~n·!a ~ eftando nella a Cafa da Relaçaó ·; e de fóra. da 
dita Cidade de todas as partes do Brafil, conhecerá por appellaça6, ,e 
por inftrumento de aggravo, ou cartas teftemunhaveis de todos os d1· 
tos feitos, pofto gue feja entre partes; e a.ffim conhecerá de todos os 
mais cafos ~ de que póde conhecer o Juiz dos Feitos da Coroa, e Fa· 
zenda da Cafa da Supplicaçaó, por bem das Ordenações ; e os ditoS 
fertos defpachará na Relaçaõ, conforme a ordem que tenho dado por 
minhas Ordena~óes, e Extravagantes ao Juiz dos Feitos da Coroa, e 
Fazenda da dita Cafa da Supplicaçaó. , 

50 E das interlocutorias, que pozer em qu.aefquer feitos por ú f6, 
poderá ha~er aggravo por petiçaó para a Relaçaó, nos cafos em que 
por bem das Ordenações fe poderá aggravar por petiçaó. . 

. )I O ~itoJuiz da Fazenda, e Coroa fervirá juntamfnte deJu~z 
do Fifco, e ufará em tudo do Regimento, que tenho dado ao]u1Z 
do Fifco, que relide na Cafa da Supplicaçaó. 

)2 E affim conhecerá de todas as appellaçóes, e aggravos, que 
fahirem d'ante o Provedor mó r, dos cafos q·ue naó couberem e~ ~ua. 
alçada, que ferá nos bens de ·raiz até a quantia de quarenta mil retS '· 
e nos moveis até cincoenta. · 

5'3 Out~ofim conhecerá das appellaçóes, e aggravos, que fahirel11 ' 
d'ante os Provedores pequenos de minha Fazenda naó cabendo na al
çada do · P~pv~dor mór; e pofto que as appellaçó:s, e aggravos fejàÓ 
da dita guanna, que tenho dado ao Provedor mór, iráó direitame~re 
á Relaçaó ,- naõ efhndo o Provedor mais perto do Lugar de que v1e" 
~:en:~ as ditas app.ellaçóes, e ag_gravos, 9-ue a Relaçaõ; 'porque neft~ 
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da Relaçaõ'·da Bahiao·. ) I l 
cafo fóme'nte iráó ao dito] uiz.; e o .fobredito· ~ fe entenderá nos cafos 

51 
em que fe tratarem ent.re partes fómente; porque quanto. ao que tocar 
d arrecadaçaó de min~1a ~azenda, f~: cumprirá .erri todo o Regimento, 
·<Jue tenho dado ao dtto Provedor mór. · · 

Titulo do Procurador dos Feitos ·da Coroa, Fazenda; e Fifco, e Pro
motor da Juflifa. 

S' 4 Q P-rocurador -dos Feitoi da Coroa , e Fazenda deve fe~ 
· • · 1 muito diligente, ·e fa-ber particularmente de todas as cau. 

fas, que tocarem.á Co.roa, e Fazenda, para -requerer nellas tudo o que 
fi~er a bem de minhaJ uftiça, para o· que-ferá prefente_ a todas as au
dumcias, que fizer o Juiz do-s Feitos dá Coroa, e Fazenda por minhas 
Ordenações, e Extravagantes. , . . . 
P 5'5' Servirá o~trofim _o dito Procurador d~ Coroa, e ,Fazenda de 

rocurador do F1fco, e· de Promotor daJ uihça ~ e ufara em tudo o 
· ~egimento- , que por m.inh:s Ordenações he dado ao P_romo~or daJuf .. 

t1ça, da Cafa da Súpplicaçao, e ~o, Prrocurador do Fifcoa 

Titulo do Provedor doS' Defunto!, e. Re.fidttàh 

56 A O Provedor do_s_ Defuátos, e: Refiduos_ de Eftado d~ Bra..r 
.fil pertence conhecer. por acçaó nova na Gidade do Salva. 

d~r, e em todos.os L~gàres.' q~~- forem da jur~fd-icçaõ df_l-dita Capita
nia, o qual deíp-achara o~ fettos, que em feuJ UIZO fe pr<?ceífarem por fi 
fó, dando nelles aggravo, nos çafos que o.aó -couberem em fua alçada; 
e ufará do R~gimentQ, que tenho dado por minhas Ordenações, e Ex
~rav.agantes -aos Provedores dos Qrfãos, e Refiduos da Cidade de Li.f-

oa, e aos Provedores· das Comarcas do Rei,ao, ao em que fe podér 
a~plicar, e no que por efi:e Regimento naó eftiver e.fpecialrnente pro-
VIdo. . . , 

)7 E o·di-t() Provedor terá alçada de vínte mil reis nos bens mo 
\'eis, e nos de raiz até quinze mil .reis, fem appellaçaó, nem aggra vo .. 
E appellará nos feitas dos Rdiduos po·r parte delles_, e dos Cativos. 
llas fen.tdnças que de.r naG}_uelles caf<;>s ., quando couberem em fua alça
da, pofto que as partes naó appellem das ditas fentenças, _co.nforme a 
Extravagante em tal cafo. · · · 

s-8 Haverá no Juizo do Provedor huma caixa de tres chaves; da9 
{]Uaes o dito Provedor terá hum a, e o Efcrivaó d'ante elle OLltra, e o 
l'heLoureiro terá outr~, na qual fe metterá todo o dinheiro de defun
tos, que no dito Eftado houvú; e fe carregará em hum livro numera .. 
do com feu e.nçerrament9 na fórma da Ordenaçaó, que eftará dentro 
lla·dita caixa, a qual fe naõ ahrirá,. fenaó quando fe metter .dinheiro 
·neHa, e fe carregar no diro livro, eftando todos tres O.ffic1ae·s pre~ 
fentes, affim á receita, eomo á defpeza do dito dinheiro·. 
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5'9 - E-ó dinheiro-/ que na dita área pela dita maneir~ eftive·r de·po;: 

fitá dó, é w-do ó mais 'q·ne _perfefi.éer aos Refid,ue>s, o dito Prov-edor na o 
t:o>t1f~rtti rá que feja t-i rad·o- da d_ita arca, riem dnpreftado a pe.ffoa algu .. · 
ma; mas ·fóme~te o enviará a e8el\eino por letra~, como he· cofturne, 
ou o mandará entregar i1as partes do Brafil, -a quem por direito pérten" 
cer, to'lln pipei.s c-or:t•€·Rfes - r. ' • 

6o E porque f ou inform ·~-do- , que fallecendo algumas pelfoas, a 
quem fe naó fabe certos herdeiros, os Governadores daó as fazendas 
ti0s ditos d~fllntos a-nlgumas péffo-a~ ,-de que flafc~m muitos' inconve~ 
túentes, querendo niffo prover: Hei por b@m t~ e·maAdo' que daqui 
~ín di•ante os dit-os G-dvernado1res -nálS dêm as ditas fazendas a petfoa_ 
alguma com·fiança, ·nem fem elta: , e _as mand~ pôr em boa ar-recada .. 
~aõ, Gdfll'f.órme .a ortiem de m~n-ba :Fazend-a, mat~dando~as ae> Reino~ 
dirigidas ao Thefourei ro ger~l dos Defuri>tO>s de, Guin-é, a que perten" 
te-r o n.~·c·ebin~efltO do ta'l dinheiro. - .. -· · · 

q; I _ Ter~ o .dim Pr-ovedorr particüla•r cuidado de faber quando as 
~n-á-brs, -e na-Vios do R~inb clhega-re.m á Cidade do SalvadcH, e outros 
pórtos do dito Efiadó, fe fallec·era-ó nella algumas pdfoas, e o modo' 
em que {e procedeo no inventa,rio de fuas fazendas, fazendo pôr tudo 

· em boa arrecadaÇa•0 ~ coRfhr.me :a{e.n.Regiménro, e obrígaçaó de fell 
cargo. . _ " _ . _ · 

6 :z. E~peLa me fina nnmeira terá .. parti~ular cuidado de mandar to· 
dros' os annos 'P'0:r l.etra7 niàs~nâ_Gs; e I1iílvios -do Rei Ao todo o dinheiro' 
gue ·em fétel'J uiz® homlve-r _de d~fuates; d.i·r•i_gido a:es Officiaes, a que1 

peFten·ce ·e-B·tregar-fe porbem de meus Regimentos, para n~tft<:l Cida .. 
de fe dar; •e emtregat a·pe.\ffoas, que clireita.~.Pente pertencer. 

6 3 Da:s.appel-lações,, ~a=e' fah.i-rem dos Jui-zes dos Orfãos do Efta
do de Br.afi;l, naó ter:nad -con$te-cim.en:to 0 clito Prov'edor; mas iráó di .. · 
rei ta ment-e á 1.\ehrçaó a'os --D-efe·mb·argadO'r.es dos Aggravos, onde ferAê» 
defpadh.a-das -cen:.f(i)-rrne ~oR.egimeAtto dos d-itos Defembargadores: nent· 

'outrofim tomará conhecimento dos aggravos, que por inftrumen~to' 
ou· ca•r•tas ·te!temunluveis ·v:ierem da$ Capitanias do Bra.úl ; mas virá6 ' 
cliPe-ita.mer'lte aos :Defem"liMgad.ores dds·Aggravos; a quem o conheci-
mento ferte-nce, como em fe~ Ti talo fica d-eclarado. · · 

64 Das fe'A·t~Aças interloctlteria.s' de que por minhas· o~rdelila1Ç~es 
fe póde aggravat per -pet-it-Ça•0, ou infhumento de aggra-vo, .poderá6 as 
partes aggravar para a Relaçaó na fôrma de mi.nhas ·Or.den.açóes , e E~
t-ravagantes ·; c·o-·s âggravos, q·l!ile fahirem d:fan.te os T uizes dos Orfãos 
da ·Cida-d·e do ·Salv:ader, e <i0s Lúgares, que fo·rem da j.urifdicça.ó d~ 
dita Ca,p;itanh, iráó direi-ta.mente á Relaçaó, com-o te.nho ·ordenadci 
pela Ordenaça'Ó da ·Reformaça:ó nova daJ u.ftiça:. - . · 

6 'i Ha~erá -dois Etc-r-i vrae·s d,os AggraVQS' e App~Uaçóes' que ef~ 
crevaó AOS feiras por ttliihibtaiçaó. · . · 

6.6 Haverá dois E!f,cr~V.ã-es, ·<qiJe -efcrevaó nos feitQ$ d.o~Juizcs d-os 
Ouvidores gera-es, hu1m·<ilo ·c1"ime, out-ro do ~ivel. 



da Relacaõ âa Bahia. , ji) 

67 E a.ffim haverá hum Elcrivaó, que efcreva nos feitos do Juizo 
da Coroa ·, .Fazenda, Fifco., e Chan·cellaria. - ' :. ~ -~~ . · 

68 E outrpfim ha.verá QUI!! ~eirinho daª-_cadêas, e ufará do Re
. menro dado ~o ~eirinl1o das C~dêas ~a Corte, nóquefe .podér appli~ 

car. · - ~ · · · · 

Titulo ào Guarda da Relaçalf, tt Recebedor ~ d~beiro das de.f}_eza.r 
. . detla, e do lJiflribuidor. ~ · · - · · . 

. . '. . . \ 

'69 Q Gu~rda _d~, Relaçaô terá ~uidado dos feitos ·, petiç5es, ~ 
.. mats pape1s, que nella ficarem , e do ~oncerto das mezas, 

ec_alas; e ferá Diftribuidor de todos os feitos, affim crimes, como ci
V~ts·, qu.e á dita RelaÇaõ vierem; e fervirá ta'mbem d~ Reé'eB'edo.r· âo 
dinheiro d-as condemnações 1 que' fe a_pplicarem• para as defpezas del
la; do qu-al recebimento dará conta :cem cada hum anno, que lhe fer~ 
tomada pcu hum Defqnha.rgàdoq •cqu.e,o Govenn·àdo.r para jffonomear. 
· 7o E os Ofliciaes.aCima nomeádos. ufaráó dos .Regimentos, que 
faõ dados por minhas Or-denações , e Extravag.antes aos Ofliciaes, que 
fe_rvem femdhantes o.fficios !na Cafa_da SupplicaÇaõ. _ · . ·. 

' 7 I E hei por bem' qu.e efte Regim~nto fe cumpra em tUd0.na f6r· 
ma, e mane~ra nelle declarado ·; ·e que delle .fe ufe, fem embargo dte 
<}Uaefquer outros Regimentos·, Leis, Provisões, e Co.ftumes, que em 
tontrarío fejaó paffados; os qtiaes hei por derogados , e quero que fe 
nao cumpraó , .. nem te~nha·ó fo-rça-; nem vigor algum, nem fe guardem 
no que' a efte encont.ra·rem; o qual fe .regiftará no livro da Relaçaó do 
Eftádo do Brafil, e na Chancellaría della, e no livro da Camera da Ci-
dade do Salvador. E affim fe regiilará nos livros dos Regiftos d.e todas ' · 
as Capitanias das duas partes , p:ara em geral-fer notorio o conteúdo 
nelle; e o proprio Je porá na arca da Camera da dita Cidade do Salva-
dor, aonde hei que eftará em todo o tempo mais guardado. Notifi-
co-o affim ao meu Governador do Eftado do Brafil, e aos Defembarga-
clorcs da Relaçaõ della, e·a todos os Capitães, e maisJu.ftiças, O.ffi-
ciaes, e pelfoas das ditas partes do Bra.íil, que ora fa6, e ao diante fo-
rem; e lhes mando, que em todo cumpraó, e guardem, e fa~aõ in
teiramente com effeito c-umprir; e guardar efte Regimento, como-
neiie fe contém, fem duvida, embargo, ou contradicçaó alguma , que 
a elle fe_ja pofta, porque affim he minha mercê. E por firmeza de todo 
Paffei efte, por mim aliignado, que ferá regiftado e,rn minha Chancel-
hria, em os livros da Meza dos meus Defembargadores do Paço, e da 
Relaçaó da Cafa da Suppl_icaçaõ. Antonio Sertaó o fez em Lisboa a 
doze de Setembro de fei fcenros cincoenta e dois. O Secretario.Mar-, 
cos Rodrigues Tinoco o fiz efcr€ver. 

R E Y. 
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PAR.:4 4 N_OJ( -#l!O;RJ.\:14 DE CO;BR4NÇfi 
·, do ~ireíto S erihareaf _,à as_ QpintQs -dos moradores 

. 4a_s Mi.na~_ geraes. ~. qbplida a:~~ ~apita~aõ~ 
, • ll ~:: . _u . • ~ .que~ de ari~es, fe pratiêáva •. - r ..,/' 

·, 
• • l ~~I, . .., -. . 

Eu ELRey. Faç~r {aber 20'S que efte.Alvara com fotçaf.: de Lei VÍ'" 
J.emi, qae te~do,co~·lide:lfa.çaó ás repeti~das fuppfi.cas, com que os 
póvQSJ das Mu1as ge·faes me tem reprefentado, qu·e em tfe cobrar 

por ~ap>•itaçaó· o· ~[,reito. S·enhore.ahlos ~intos. , · recebem moleftia, e 
ve:xa~aó- , .. corrtrarias -á·s pias inten9óes, com ·(!)_a e E.lRei meu Senhor, e 
Pai ·, qu'e I21ata gloria .haja , houve· por bem pe·rmittir. aquelle me~hodo 
de cobrança , e,m razaó de lhe haver fido propofto como •o mais fuave: 
e ·defejandQ· naó fó ~Ui viu os referidos póvo.s pa afflic~aó, que me re
prefentrar..aó, removoodo. delle,s tudo :o que póde caufar--thes oppre~· 
iiaó, mas tambe.m foccOJ:,rellos ao. 'mefmo tempo';. de f:orte que expen" 
mentenn .os effeitos .dr~ minha Real benignidade, e do paternal aa1or · 
com que o~ho para G bem commum dos meus fieis vaírallos ; e o defe· 
jo que tenho d!e fázer mercê aos que concorrem com os feus fru1étuofos 
trabalhos para a utilidade publica do ~eu Reino, fendto eAtre os be· 
nemeritos delle dignos de huma diftinél:a attençaõ os que fe emprega6 
em cul'tiv.ar, e fc: .rtili~ar as r.eferidas .Minas: .Fui fervrdo deputar al· 
gu-mas peíf'D.as ' do meu Confelho, para que vendo , examinando ,. e 

· eombinan.do a.ttenta;, e favoravelmente toçlos os .doze me.t,hodos de ar• 
J xecadaça~ó do referido· .direito, ~q·ue patr~ ellafora.ó eftabel.ccídos defde 

" / '\..._ q Alwã do mez de Ago,fto ,de I 612 at~ a•gora, me propozeff'em entre 
. todos os ditGYS method'os aquelle que fe achaffe que era mais b.enigno ~ 

e mais d.ilbnte de tudo o que pód~ fer, ou p.arecer extorfaó, ainda pre·
ferindo a tran.qu.itlidade, e o comm.odo dos di1tos póvos ao maior iqte · 
reffe do meu Real Erarjo. E p-orqu.e entre todos os fobredi.tos'merho
dos fe ~ch~u- , que o ma.is con~orme ~s circumfrancias do tempo pre~en
te:, e as mmhas R~aes Ifl•tençoes, fo11,o que os Procuradores do-s d1to 6 

p6vos d~s Minas pr0p.ozeraó em 24 de Março de z 7 3 4 ao Conde das, 
Galveas Artd•ré· de .Mello, e ·que fendo por elle acc,e•i,t()) foi prari:ca.do 
defde entaó até o temp.o, em que a Capitaçaó teve o 'reu principio: 
Hei por bem annullar, caffar ·, e 'aboJir a dita Capitaçaó, para qu€ c.ef~ · 
fe inteira, e abfolutamente defde que efta Lei for publicada na,s cabe.
ças das Comarcas das Min~s, onde fe.rá feita a fua publicaçaõ, logo 
que a ellas chegar, fem demora alguma. E fou fe.s:vido excitar, e ref· 

' tabe-
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para a cobrança do~ Quintoso 
tabelecer o dito- m.etlíodo. pmpoJ}o peJo~ t:eferidos p6vos em 2Jj_ de 
Março de ~ 7 3A- , reintegrando o ao meftpo eftade em q u.e f e achava . 
q~ando foi fufp.end1dt} pela Capitraçaé, confirmandG.-o ~om a· minh; I 

a.urhor~dade Regia, e eihbel~e.l!mdo·o po,r efta Lei ge~a_l, modificado 
€!m tudo em beneficio dos mefcnqs .póvos, que Q eff~re~eraõ, pela ma· 
neira que (eFá expreífado qos Capitulas feguintes. , _ \ 

CAPITULJ O I. 
·' 

I _ REgulando~ percepÇaó qo.mefmo direito Senhoreal pdQ fo
. · bredito m~thodo, que fou ferv-ido reintegrar , e reftituir. 
1-11 teirameiJte ao eftado em que ie achava, quando foi fufpendido; or- . 
de no, que logo que f e findar· Q temp_o, que os moradores das . .Minas 
h?uverem pago antecipa~amente pela Capitaçaõ; eJogo que princi
piarem a laborar as Cafas de Furidiçaó, qge reftabeleço, todo o· ouro 
que nellas fic·ar pelo dir~ito dos Qgintos, fe ac~umule em cada hum 
~'flno' 'reduzindo-fe á t:9talidade d.e (luma fó fomma o que fe achar lil05 

cofres de todas as r~fpe_élivas Comarcas; para affim fe concluir, fe ha 
~xceffo, ou diminuiçaõ na quota das cem arrobas de out:a, que es fo~ . 
breditos póvos das Minas geraes fe nbrigaraõ a fegurar annual[Jlen~e 
á minha F<).zenda; _tomando {obre .ti o encargo de que naó ehegando o 
produéto dos O!.lin!os a com_pletar as rnefmas~c~m-~rrobas ,. as compl~
tariaó elles póvos p<H via de d(jrrama; e excedeQdo o~ mefmos Quin· . 
tos aguella irnporta;1cia , . cederi~ o accrefcimo em beneficio do mçu, 
Real Era ri Q. • I · · 

,. · Porém por fazer mercê aos mefmos póvos, alliviando-os em par-:
te até do mefmo, que por elles foi offerecido ~ e pago com taQto c.on
tentamento feu: eftapdeço que t}aquelles cafos-' em que no nm do "!Q
no; a(') fazer da conta, fe acharem :;tçcrefcimos, que excedaó a_s ditas 
cern arrobas, ficãráó effes accrefcimos no cofre da Intenden~ia, onçle 
,(e fizd a Computaçaó, a~é o fi.m do anno, que proximamente fe feguir; 
Para que havendo nelle dimipqiç~.õ ~os ~intos, fe fuppra o qu_e nel
les faltar para compJemento da refenda quot~, antes pelos fobeJos do 
anno proxi.mo prec~del'lte , do qqe pela derrama fobre os ·mora_c\ores, 
na coneorr.e.nte qtJantic;J.ade, a que o~ fobreditos fobejos poderem ex~ 
tender-fe. Havendo :os com tudo tambem~ no outro anno proxirnq fe· 
guinte: nefte çafo o-rdeno~ que, ficando no c.ofre d~ lntenclencia e'ftes 
fegunqos fobejos para o effeito acima declarado, fe remettaó ao· meu 
'rhefouro os outros fobejos ,_ q.ue houveffem ·ficado do anuo pr0ximo 
Precedente • . E ifto mefmo fe obfervúá nos c;a(&s fernelh~.ntes., toda~ 
quantas· vezes (uc.ceder nos annos que forem decorre.ndo. , 

3 E porque tive informaçaó de que no temp.o em que o_s-Q.lintos 
fe pagaraó por via de contr'ibuiçaõ reparti·da pelos moradores 1. ho~nr~ · 
queixas dos póvos contra os qu_e os quotizaraó, para que no eafo p~ 
h.aver .al~un~ annos falta na fon11na do o.uro, q\.te fic.n.r .na Cafa d~ f UIJ. • ~ 

'hça6 , 



.Regimento 
drçaó, e nós rdiduos dos annos p,recedentes; feja neceffúio pféfazé: 
re.nl-fe as fobrediras cem arrobas }"JOr .via de derran1a: Ordeno que ef- , 

, tas em tae·s ·ca(os f e: naó faça nunca pé las refpeéhvas Cameras fepara· 
da mente, mas .fim , por ellas' c,onobrn~nd9 jur.Harnen~e · a aififten~ia '· e 
a intervençaó do Ouvidor , I!ltenclen.re ·' ·e Fifcal de cacla Comarca. 
Aos quaes todos encarrego, e mando ., que . corri os olhos em Oeos, e 
na J uibça, pónhaó todo o cu·idado,. e toda a dili.gencia, para que cada 
hum pague á.proporçaó .do qae ti.v.er. '; e evitando a gr~nde defordetn 
·de fe alliviarem os ricos com a confe,quencia de fe'rem os ,p _obre~ vexa: 
dos: fob-pe.na de que t~n~o informaçaódefia d.efig·ualpade, ·me da·ret 

' por muito mal fervido, e mand~rei procede.r coiJ.tra ê;>.s que para ella. 
concorrerem por commiífaó, o.u ainda- ·on<Jiffa·ó, fegundo. -o merecer a 
.gravidade do cafo , , e a culpa' dos que nell_e achar comprehendidos. 

I' c A ·p I T u L o li. I • 

I E. M cada h uma das c.~beça·s · de Coma:rcàs · d·as Mimas do'Bralil 
. ~ fe fabricará, e eftabelecent- logo :á'cufta d~· minhà Faz·enda 

hqma cafa , na' qual fe haja de fLmdir o ourC» exu~ahido das mefma~ 
Minas~ 

:z. · Naquellas cafas fe r~ciuzirá tod-o o ~mro bruto a barras- ma·tcad~s 
_com as marcas. dos ~e.fpe,élivos lugare's, ou caf~s, ond-e fe fiz€r a fu~d1· 
çaó., das qu<!.eS naó' pod~·ráó fahir ainda áffim"as barras fenaõ com gu1as1 
que.legit!mem as .fuas.marcas' fàzendó conftar·ql!l1é naó faó falfas. 

3 Em ordem a evitar mais dficazmente efte perigo, e o damno' 
t]Ue elle ameaça ·aQ commum dos póvos; h:iverá tambem em cada hu· 
ma das ditas cafas de fundiçaó hum liv.ro de teg~fto, no qual fiquel1l 

· langada,s rodas a~ ditas guias, antes cfe fe entregarem ás p~nte8. ' 
4 Eftes regiftos fe repartiráõ em todos os lugares, em qúe os tern 

os Contratadores das Entradas; fendo obrigadas todas as péffo~:s, que 
pa!fartrm por eHes, a t_irarem nova guia, com que fe apreien~áráÕ nas 
Cafas de moeda do Rio, Bahia, e ~isboa. Em cujas Cafas_haverá oa ... 
tro livro de regiilo, no qual fe lancem por memorias a

1
s entradas das 

_ referidas barras, para que todos os annos fe poffaó conferir, e. fe po~a 
examinar por dl:e meio f e ha barras falfas. E os Intendentes refpeéh .. 

. vos, como tambem os Vice-Reis do Bra:m, e Gover'nadores do Rio, 
·e das Minas, da.ráó todas as froras conta no Confelho Ultramarino 
com o teor das ditas Conferencias . 
. 5 Efl:ab~léço, e man,do, que a~ ditas, guias·, e ·regiil:os f e façaõ_ ~ ~ 

· enr·reguem as partes pelos refpethvos Intendentes; e feus Offic1aes 
' fem f~lario algum , fob pena de fufpenfaó dos feus oflicios contra os · , 

tranfgreffores, que leVarem qualq·uer emolumento, pot mínimo que, 
feja. E efta fufpeofaó ferá de feis mézes pela primeira vez.; de hum an·· . 
no pela ~egunda ; e pe'la ter~ eira i.n,correráõ os t·raofgreíforcs em p~r· 
perua pnvaçaó dos le'us o:fficws. 

' f 



para a cobrança dos Quintos. } I9 
6 E p!OfqtJe ::ts·mefma.s pavt~s, ,~ em1 razaó· de ferem aviadas gratui

tamente, naó fej aó por iffo vexad-as com demoras: Ordeno, que em 
c~a hum;1 Q.as dit.as Cª.fas de Fund,iça.óhaj~ livros, e bilhetes impref. 
[os, e numerados , os quaes fe rem~t.t.eF.áó em. cad-a fr-ota pelo Confe-
hp.Ul'tr:am·a.rino ., poaradicaliem,ferv..iaçlo.até- a frota proxima feguinte, 

h
c·?IJ1 a qual fe remetterá femp·re regular, e fucçeffivamente a cont.:a dos 
d~etes do anno preterito, qu~ forem empregados; combinad-a com 

os hvros originaes do regi!t-o ,. r~fthu.indo-fe entaõ os outros bilh~tes, , 
<}l!le l'IJi,nda Ce.a,char.em,b,rançast p.oG f:!lta .de emprego.. · 

7 Para mais prompta expedi.~aô feráó os ditos regiGos, e bjJhetes, 
o-rdenados em fórma que n~lles, naó haja que accrefcentar de letra de 
Illa:õ, mais do que as impo.rtancias das barras, os nomes da! partes, e 
0 d1a, mez, e. a1n.l;lo da. data, CQQ\l' es)inaes dos refpeél.ivos Officiaes, 
perante os quaes fe fizer o regiilo, a faber, do Intendente, e do Fifcal 
de cada hu.ma da,s referidas Cafa:s. Aos quaes ordeno fob pena de fe 
Kroceder: contra eUes. c,om fev,eri_da.d.e refp~él{iva á negl·igencia t;!TI qu~ 
orem. achados, que faq·aó du :ts_ p.~r.tes pliompta e~pediçaó, , pela mef· 

n:a ordem do tempo, pela qual receberem deltas o ouro em pó., fem 
Ql{crepaocia alguma. 

2 E para que efta ordem do tempo fc pofra obfervar [em co['lfl,l.z.aó_, 
nem duvida, 1eráó expreffas nos_]ivros_ da recetta das referidas Cafas 
as horas em que cada hum a das partes entregar nellas o ouro bruto; e 
Porque em huma mefrna hora pódem concorrer .d-ifferentes partes, fe 
&raduaráó por (erres (tiradas. entre ellas) as p.referencias, para ferem 
aviadas, fem difp.uta, nem queixa. . 

C A P I T U L O Ill. 

:r: pOr quanto nas Minas f e ~cha prefentemente hum grande 
numero de Intendentes, e de Officiaes, os quaes pelo ref

tabelecimento das Cafas da Fundiçaõ nas cabeças das Comarcas ficaó 
fendo fuperfl.uC!>s; ordeno, que daqui em diante, em quanto Eu n~õ 
mandar 0 contrario, naó haja mais Intendentes, e Officiaes, do que 
os feguintes. 

~ Em cada cabeça de Comarca, ou em cada Cafa de Fundiçaó ha
Verá hum Intendente, e hum Fifcal; efte porém naó ferá perpetuo., 
llern Miniftro de letras por qualidade tequiíita; mas Jlm hum homem 
boru dos principaes da terra, nomeado cada tres mezes pelas refpeB:i
\'as Cameras, por pluralidade de votos, e approvado pelos Ouvido
res, perante os quaes preftaráó juramento efte·s Fifcaes, para terem o 
decorofo exerci cio de cuidarem 110 interelfe publico dos feus póvos, e 
Ítn que fe naó faç~ó defcaminhos ás Cafas de Fundiçaõ, lembrando aos 
lltendentes tudo o que lhe parecer util ao Real ferviço, e ao bem 

commum Bem entendido que a mefma peffoa naó poderá fer reelei~ t • . ' 
a ern hum fó anno duas vezes~ e no lim çle cada trimeftre fe daráó a 

c a· 



Regimento · 
cada hum dos ditos Fifcaes cem mil reis de ajuda de cufto, fem outro 
ordenado. · . 

3 Cada Intendente, e Fifcal teráó hum Meirinho, e hum Efcri· 
vaó pára as diligencias, que forem neceífarias. 

4 Na Bahia ., e Rio de Janeiro hav:erá tambem dois Intendentes 
geraes com os feus Meirinhos, , e Efcrivâes ~ - para: examinarem os de,f- · 
caminhos, que mui tas vezes fe percebem rnellÍór .nospórtos de mar a 
que fe dirigem' do·que nos rnefmoslugares donde fahern. I 

~ Em ordem ao ·mefmo fim have-rá· tambem em cada hum a das P~ .. · 
ragens; ondé eifâõ os Adminiftradores dos Contratos, hum Fiel elet· 
to pelo Intendente, e Fifcal do diftri<fro ·, defempatando o Ouvidor a 
eleiçaó em cafo qe difcordia, para fazerem os fegun.dos regiiros, e 
expedirem as fegund-as guias na fórma fobredita., fem por ilfo levarem. 
algum emolumento das' partes' debaixo . das penas' que ficaó eftabe· 
lecidas. ·· Efres Fieis vence;ráó fómenre· os ordena.dos; que lhes forern 
determinad,0s pelg Regimeh~o das Int'endencias, fem poderem alérn 
delle pe rtender co ufa alguma dás partes ; as quaes devem expedir ou 
pela oroerti do tempo, em que fe áprefentarem, OU pela decifaÓ daS 
fortes, chegando ao mefmo tempo differentes paffageiros, como he 
acima ordenado. · ~... · · · 

C ·A P I T- U L ô IV. -

· i pOrque dentre> nas Minas f e póde commodameÍ1te fazer ·.o 
commercio em groffo com bHras approvadas na fórma act· .. 

ma referida; e fe póde fazer grande parte do com.mercio por miudo 
com ouro em pó, reduzido aos díverfos pezos pequenos, e ás diverfaS 
denominações, com qus ·os mefmGs pezos corre·m alli aél:ualmente, fe• 
gundo os feus reípeEl:iv<?s valores : ordeno que daqui em diante naÓ 
cor·ra dentro nas Minas moeda alguma de ouro, nem ainda até o valor 
de oitocentos reis, fob pena de ferem reputada~ por falfas as taes rnoe". 
das, e de ficarem fujéitas ás p1enas irrogada·s por D'ireito contra os Fa· 
bricadores de moe·da falfa aquelJes em cujas maos forem achadas ta~S 
moedas de ouro, deji)óis de patfado o termo precifo·, e peremptort 0 

de feis m~zes, que eftabeleço ·para' a extracçaó de todo o dinheiro de 
ouro, que fe, achar dentro nos territorios das ditas Minas· ·ao tempo da 
publicaçaó defl:a Lei. . 

2 Para a outra parte do commercio por miudo ~ que he infe~i~C 
aos pezos pequenos do ouro; ordeno que em todos os ditos tem to"' 

rios poffa correr , e ~om e:ffei to corra moeda Provincial de prata , e~~ · 
cobre, que para e~e effeito ferá cunhada nas Cafas da :Bahiat, e do RtO 

de Janeiro, nas competentes quantidades, qm•e os refpeél:Í\'os Go~e(· 
nadares das Minas, ouvindo .os Procu'raáores dos póvos dellas, a.vrf~ .. 
rem que lhes he neceíraria pa·ra a maior facilidíi!,de do cemmercio tr.te· 

: rio r dos me f mos póvos. · ' 
3 Para q Úe dbs r>rovi dencias firvaó tambem· á commodidade doS 

, paf-
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Paffageiros, fern com. tudo (P. deixa"r Iügar a fe fazerem fraudes; orde.; 
no que toda. a peffoa de. qualquer qualidade, e condi~aõ que feja, que 
houver de fahir ·dos t_errirorios das Minas pa·ra fóra, querendo levar 
ouro em pó, fejaobri_gada aprefenrar.fe na C~fa da Fundi~taõ, per~n· 
te o Intendente·, eF1fcal, declarando-lhes ~Jornada a ·que fe dirige 
e a. comitiva de gente, e bagagem que leva; á vifta de cuja declaraçaJ 
08 referidos Miniftros ta.taráó a cada hum dos ditos Viandantes a com
Petente quantidade de ouro em pó, que racionavelmente lhes pare
cer neceffaria para as defpezas da dita jornad·a, onde naó podér ch~~ 
ga~ a moeda Provincial de prata, e cobre, cuj<! introducçaó, e extra-c-

. Çao ficar~õ fempre l_ivres. 
4 E porque alguns dos Viandante~, que vierem de fóra pua en

trar nos territorios das Mi@a~, poderáó naó trazer nem ouro em pó, 
nem moeda Provincial de prata, ou de cobre para fua paffagem ; or
deno, que os Fieis das Cafas da Fundiçaó, que eil:iverem nos lugares, 
onde:os Contratadores dos caminhos t~m regiil:os, recebendo o mani
fefro do dinheiro prohibido, que trouxerem os ditos Viandantes, lho 
Pe rmute~ · logo em moeda Provinc,iªl , e e~ ouro em pó , para que 
~fiim contmuem os mefmos Viandantes a fuaJornada, fem perigo, ou 
lncommodidade •. 

c .. A P I ,T ·.u · L o v. 
E Stab~Ieço, que todo o ouro, ou feja em barra·, ou em p6, ou. o que 

vulgarmente fe chama ·de folheta, corra daqui em diante dentro. 
das Minas, e feira dellás pelo jufro válor que tiver, . fegundo o feu to- ) 

tu~, fem alguma diff~rença. Para cujo effeito hei por de rogada a 
~ 1 de Fev~iro de z~o..,, çom todas as mais Conftituiçóes, ~ 
que a e1[a te àdía,rem cqntranas. 1 · 

CAPITULO VI. . 

X TOda a peffoa de qualquer qualida9~, ~.O:ado. , ou _condiçaó 
que feja, que levar para fóra do d1ftnéto das Mmas ouro. 

etn pó, ou em barra, que naó feja fundida nas Cafas Reaes da Fundi.
Çaõ, e que naó feja approvada por legitimas guias, incorrerá na pena 
de perdimento de todo o ouro defencaminhado, e de outro tanto mais, 
al1letade para o denunciante, ou defcobridor qo defcaminho; e a outra 
al1letade para o cofre dos Quintos abaixo declar::tdo; a cujo monte ac.: 
crefcerá affim o defcaminho achado, como as penas dell.c, naquelles 
ca~os em que naó houver denunciante, nem defcobridor, a quem fe 
adJudiquem as a metades, que por efta Lei lhes ficaó pertencendo. 

l Porém·por evitar toda a collufaó, e calumnia, que póde haver 
~eG:a~ denuncias, e para que em nenhum cafo padeçaõ os innocentes 
~ eba~xo do pretexto de fe accufarem ~s culpados: Ord.eno, que daqui 
· lll d1ante (ê naõ proceda contra peffoa alguma denunc1ada, em quao""1" 

Tom. VI. · Ss ·. to 
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t0 Ce nád ·fégu.ir -á denur:Jcia_çaó. a re'al apprehe.n.faõ do defcaminho ;
fa lfVo fe f~r- por eft'eito d-as devaffas-geraes, que devem tir-ar os Inren· 
'lentes, px:o'f€guin.do-ft~ a'lgum deffcarninho , do qual nas mefmas-de· 
v'<lfftt.s haja ~ruiliciente pra-va , para entaó fe proceder por elle -pelos 
ter:.t:no~ de D~Lfeito, e-íbh>~l~cido no Regimento das lntcmd-encias •. . . ; ~ 

. ' 

\ . C A P I T' U L O VIL · 

'N· As (çbreditas p~nas incor'reráó todas as pe1foas , de qualquer 
qualidade , e condiçaó que fejaó, que conéorrerem por ~bra' . 

ou pari::l defencaminhar ou_ro em pó'· ou para fe occultar á Juibça 0 

defcáminho, depois de· haver fi d-o feito; porque íeráó em taes cafos_ 
havidos pot-focios doS· de-liél:os, pat:.a fe lhes.impor a mefma p·ena do 
princip'a-l âefencaminhad~:>r. 

,, · C A P I T- U L O VIII. 
•• I : 

E Pará Oibviar, ainda mais os dÚós contrabandos, hei -por repetida! 
. ·nefta Lei todas as prohibi~óes, que até agora fe eftabelecerao 
contr~ os que entraó nas Minas,_ Ç>U de lias f~ hem por-atalhos, ou ca· 
minhas particulares; · ordenando de mais, que ~oda a pe1foa que for 
achada com ouro em pó·, que exceda hum marco, feguindo algum ca· 
minha díverfo daq·uelles onde fe achaó, e adiarem eftabelecidos os 
regiítos do Contrato das EmradaJ , feja havido por defencaminhado~' 
e condemnad'o €o mo tal na fobredita f6rma; falvo fe aprefentar guta 
da Intendencia do lugar dond,e fabio com ouro em p6, pela qual conf· 
te, que teve legitima caufa para fe extraviar contra o eftabelecido nef .. 
ta Lei. ' 

CAPITULO IX. 

. z TOdas as peffoas por cuja induftria· fe fizerem tomadias de 
ouro defencafninhado ás Caías de Fundiçaó na quantidade 

de duas arrobas, QU dahi para cima, junta, ou feparadamente, vindo 
a fer julgadas por boas as ditas tomad!as, além da meaçaó, haveráó 05 

premios feguintes. · ·. ' 
2. Se forem C6rpos das Ordenanças, ficaráó dali i em diante os feU! 

Officiaes, ·e Soldados gozando de todos os privilegias, de que gozao 
os O.fficiaes; e Soldados das Tropas pagas , e, regulares. 

3 S
1
e fore_m Juizes Ordinarios., e Officiaes das Cameras , ou pef" 

foas particulares ·, fe lhes paffafáõ certidões pelos refpeélivos ~over
nadores, para que fegundo a qualidade de fuas peffoas, e fegundo a 
importancia do defcobrimento que fizerem, defd~ logo os m~fmos 
Governadores os prefiraó no provim~nto dos cargos publicas, e ·hon• 

· rofos, e de:pois me poffaá requer~r as mercês, e as ·honras qne . êoft~· 
mo fa'zer ao.s que procedem com ze-lo, e fidelidade no meu Real fetV:I."' 
~o. A 
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4 A mefma preferencia, e as mefmas certidões daráó tambem os 

refpetl:i vos Governadores a todas as peífoas, que dentro no e f paço de 
hu,n fó anno metterem em alguma Cafa de Fundiçaó oito arrobas de 
ou.ro' ou dahi para cima' fern que examinem fe o dito ouro era pro
Pn-o ~os que o trouxerem a fundir, ou alheio; porque todos os que 
no feu nome .fizerem fundir dentró de hum fó anno as referidas oi·to ar
robas, gozaráó dos fobreditos beneficios, em gratificaçaó do feu lou
vavel trabalho, e da fua benemerita induftria. 

5' Todos os habitantes das referidas Minas, que fizerem o defco
b~imenro de alguma nova Beta, ou Pinta, fertil, e rica, além dos prio 

. vdegios que lhe faó concedidos pelas Leis defte Reino, tiraráó certi~ 
d·1õ da Intendencia; e do Governador, que lhas paffaraó, declarando 
a qnalidade, e import:mcia do tal defcobrimento, para os intereífa .. . 
dos me requererem as honras, e mercês, que fo.r fervido fazer-lhes , 
conforme os feus merecimentos. 

CAPITULO X. 

E Para que ao mefmo tempo , em que os bons forem convidados 
com o premio a perfeverar nos feus legítimos intentos; fejaó os 

' máos conftrangidos com o caftigo a naó porem p'or obra as fuas perver
fas intenções: Ordeno ., que todas as peffoas, de qualquer qualidade, 
e condiçaõ que feja6, que forem comprehendidas no:! crimes de con
trafazer barras de ouro, ou bilhe_tes de approvaçaó, e de regifto.s del
las, fendo~lhes dl:es crimes fufficientemente provados, conforme a 
Direito , fiquem fujeitas ás penas irrogadas pelas Leis deftc Reino, 
a faber: r:tO primeiro crime contra OS que fabricaÓ moeda.'falfa; e no 
fegunclo.contra os,que furta6 .o meu final; executando-fe irremi.ffivel
lllente eftas penas contra Ô's culpados defde que forem por legitimo 
Illodo convcmcidos. 

C A P I T u~ L O XI. 

C Onfiderando os graves íncon~enientes, que refultaó de fe admitti
rem na America denuncias de efcravos contra feus fenhores: Sou 

fervido fufpender por ora efte meio. · Se porém os póvos das Minas o 
Pedirem a bem da quo.ta das cem 'arrobas 'de ouro, que fe obrigaraõ a 
fegurar.-rne cada anno; e fe apontarem meios taes , que façaõ ceifar os 
fobreditos inconvenientes, terei attençaõ á utilidade , que fe achar 
nos meios que me forem propoftos, para ferem adrnittidos em termos 
cornpeten tcs. A mefma atrençaó terei a quaefquer outros expedientes, 
qu~ os Governadores, e Procuradores dos referidos póvos me repre .. 
f~ntaretn 

1 
achando que faó uteis para fe praticar o !y!t:ema re~abele 

CJdo por e.fl:a Lei e<~m maior fegurança do Cabeçaó, e com rnawr van· 
~gem do bem co mmum dos meus .fieis vaífallos. · 

Efte meu Alvàrá fe cumpra, e guarde inteiramente, como neHe 
Tom. VI. , · Ss i i fe 
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fie cohtém; e quero que tenha força de Lei, fem embargo de feu ~f· 
.feiw haver de durar mais de hurrr ~nno, e da Orcknaçaó do li v. 2. nt. 
40.; que difpoem que as cotvfas, cujo effeito ha de durar mais de 
hlim anno, paffem por Cartas, e náÕ por Alvarás ; e naó obftante 
quá:efqúer outras Leis a efte contrarias, as quaes hei por derogadas' 
como fe d@llás fizeffe aqui exprcdfa mençaó, fóménte para -cffeito de 
que efta fe cutnpta, e obferve inteiramente, como nella tenho eftabc-
lecido , . fem duvida, nem cont.radiçaó alguma. Pelo que mando ao 
Duque Regedor da Cafa d_a Stipplicãçaó, ao Governador da Relaç·aó, 
e Gafa do Parto , ao Vice-Rei do Braiil, aos Capitães Generaes, aos 
Governad(Hes de toda,s as Gonquifbs, aos Defembargadores das di .. 
tas Relações, O.fficiaes , e peffoas 'deftes meus Reinos, e Senhor·ios ' 
que a c um praó, e guard~m, e fa~aó intei.ramente cumprit:, e guardar, 
como riella fe declara. E outro.firn mando aõ Doutor Francifmo Lpiz 
da Cunha e Atai de, do m~u Confel'ho , e Chanceller ~ór deftes meus 
Reinos, e Senhorios, que a faça publicar niChancellaria mó r do Rei
no , na fórma coftumada, e enviar logo os traslados della onde he cof~ 
tume, para que a todos feja n9toria. E fe regiftará nos livros da .Me; 
za do Defembargo do Pa~o, e nos da Cafa da Su.pplicaçaõ, Relaçao 
do Porto, e Bahia, nos do Confelho -de minha Fazenda, e do Ultra· 
mar, .e mâis partes, onde femelhantes Leis fe coftumaõ regiftar; e ef .. 
ta proptia fe lançará na Torre d.o Tombo. Dada em. Lisboa a tres de 
De~embrb de mil fetecentos é cincóenta. 

R 'E Y. 

REGIM .ENTO-
euE SE DEU AOS OURIVES PELO 

Senado da Camera de ·Lisboa, e fe }nandou· ob
Jervar por Dec.reto de S. Magejiade. 

Liv. xo. da Supplkaç-aõ, foi. ~z6'~ 
I 

Endo-fe no Senado da Camera a Lei, que Sua Mageftade foi 
fervido mandar publicar em 4 de Agofto de I 6 8 8 fobre f e le-

. vantar a· moeda, na qual (e declaraõ os quilates dínheiro ,' 
,.. h d ' ' e graos, que a e ter o ouro, e prata, que os Ourives lavrarem, . or·-

denando o dito Senhor, que o Senado faça dar a fórma, que lhe pa
recer à1ais conveniente, para que affim fe execute, fazendo Sua Ma~ 
geftade a meCma. recommendaçaó ao Senado por Decréto de 6 do ref~
rido mez de Agofto. O gue tudo att~ntamente confiderado , e o maiS 

qwe _______ .....,. 
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· que o mefmo Senhor encommenda em feu Real Decreto, refolveo re<R 
prefenrar a Sua Magefbde em Confulta de 6 de Setembro do dito an
no, que para fe executar inviolavelmeqte o que na Lei fe ordena, era 
precifàmente neceffario, que o Senado proveife dois o.fficios de En ... 
faiJdores, elegendo para efras occl;lpa~óes hum .Ourives do Ouro, ou
tro da Prata, peffoas de toda a verd~de, e confiança, com a fciencia. 
neceffaria, para cada hum delles, pela parte que lhe toGa r, examinar 
todas as peças, que os Ourives de hum, e outro officio lavrarem, apu
rando fe tem os quilates, dinheiros, e grãos, que na Lei fe efpecifi. 
caõ, e achando-as ajufl:adas em tudo, as rnarcaffem; e eftes offic4os 
occupaffem em dias de fuas vidas, arbitrando-lhes o fala rio, que cada 
hum ha de levar das peças, que examinaFem, e marcarem, refpeitan
da ao trabalho, e tempo, que em o fazer ha6 de gafl:ar, impondo-lhes 
affim a elles, como aos Oqrives as penas, que parecelfem juftas, para 
que com o temor do caftigo, nem os Ourives falfificaffem as peças, que 
obraffem, nelm os Enfaiadores as approvaffem, fem primeiro averiguar 
e:x:aEl:amente fe tem os _quilates, dinheiros, e grãos declarados na Leia 
Com a qual Confulta foi Su::t Mageftade fervido confo-rmar-fe por R e .. 
foluçaó de 20 de Outubro do mefmo anno de 1688. Em confideraçaó 
do que, e do mais que na dita Confulta fe expencleo, torn.ando-fe a 
'Ver, e confiderar no Senado efre negocio corri toda a ponderaçaó ne
ceffaria, precedendo todas aquellas diligencias , que pareceraõ preci
fas para o intento, tomando-fe informações com peffoas intelligentes Y 

e praticas .nefl:a ma teria, a[entou o Seaado, vi'il:a a faculdade qae o· 
dtto Senhor foi fervido conceder, lhe, fazer Regimento, pelo qual fe 
governem, affim os Enfaiadores, como os Ourives, debaixo das penas 
nelle impoftas, dando,-fe a cada hum dos ditos Enfaiadores nro Regi
Illento Capitulo particular, na fórma em que fe haó de ehfáiar, e mar .. 
ca~r, a refpeito da difFerença, que vai de humas obras a outras; e por 
e~ar averiguada, e ajuftada a fórma, que deve ter, e obfervar o En .. 
fatadot· da Prata ( qu.e o Senado já tem nomeado) nas peças que en:. 
faia r, e marcar, como tambern os mefmos Ourives nas que fizerem, 
Ordenou efte Regiménto na fórma feguinte. 

CAPITULO I. 

0 Enfaiador da Prata enfaiará todas as peças de prata, que de novo 
fe fizerem nefl:a Cidade, como úmbem as que os Ourives tive

relll em fuas lójas, e cafas, já feitas; o qual exame fará po'rburilada, 
Por fer efte o que g~ralmente fe pratica em todos os Reinos. 

C A P I T U L O II. 

rodas. as peças' que o Enfa~ad(}r receber ·para eAfaiar' e approv-ar ~ 
· feráó marcadas pelos Ounves, qne as obrarem, com f.uas marca!, 

e f~rn as cra:6erem, as aaó acceitará para o enfaio, antes lh~s orden-ará, 
que 
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,~ Regimento 

que lhes vaõ pôr as ditas marcas, tomando em lemp.rança em hum Ji .. 
vro, que para o tal eff..:ito terá numerado, e rubricado pelo Vereador _do 
Pclouro cJa Almotaceria, o nome do Ourives, que aprefentou a d1ta 
peça , ou peças, fem a {ua marca, pezo, e qualidade da peça, na qual 
lembrança affignaráó os taes Ourives donos das taes peças, para qu.e 
no cafo, que naó tornem com ellas ·marcadas ao enfaio ' · fe lhes pedir 
a razaó, por que o naó fizeraó, e ferem caftigados com as penas, que 
parecer, por ,naó obedecerem ao difpofto nefte Capitulo. 

C A P I T U L O III. 

DE pois de recebidas as peças pelo ·Enfaiador, fará nellas o enfaio' 
que f e declara no pri meiro.Capitulo; e achando que alguma del· 

bs naõ tem os dez dinheiros, e feis grãos , que a prata lavrada d.eve 
ter na fórma da Lei ( p~ra o que fará o enfaio em cada huma das ditaS 
peças, nas partes que lhe parecer neceffari-o) chamará ao Ourives, que 
obrou a tal p~ça, e lhe moil:.rará como naó eftá ajuftada com a difpofi· 
çaó da Lei; e reconhecendo o Ourives a falta, lhe quebrará logo a 

. peça em fua prefença , e lha entregará para que a torne a fun.dir; e no 
cafo que o Ourives naó queira reconhecer a diminuiçaó, que achar nos 
dinheiros, e grãos, irá com elle á Cafa da Moeda, aonde em pref:n· 
ça do Enfaiador dellaJo'aó de Andrade, ou quem feu cargo fervtf; 
tornará a enfaiar a peça duvidada; e achando o dito Enfaiador, que 
a duvida do Enfaiador h e. verdadeira , fe <JUebrará logo a peça, na fór· 
ma que nefte Capitulo fe declara; e julgando que a duvida naó he 
jufta, pó r ter a prata os dinhei-ros, e .grãos, que a Lei manda, marca· 
rá o Enfaiador a peç~, e juntamente o ditoJoaó de Andrade, ou queJll 
feu cargo fervi r, com a ml:lrca com que ha de marcar a prata obrada pe· 
lo Et)faiador, em final de que elle foi o que approvou ,a peça duvidada. 

· . C A P I T U L O IV. 

AS peças, que o. Enfaiador achar depois de examinadas, que rern 
os dez dinheiros , e f eis grâos , em final de approvaçaó , as mar

cará com a marca particular, que ha de ter, n_a qual eftará a letra L' 
circulada com hum a diviza, que o Enfaiador eleger; a qual marca fe"' 
rá regiftada no Senado da Camera, para que fe naó poífa mudar elll 
tempo algum. 

GAPITULO v. 

L E vará o Eofaiad()r por cada peça, que e.nfaiar, e marcar, do mais 
limitado pezo até a quantia de tres marcos, dois reis da marca~ 

que ·em cada huma ha de pôr ; e de tres marcos até dez, tres reis de 
cada marca ; e de dez marcos até vinte, quatro reis; e de vinte mar~o: 
até c.incoenta , cin.co rei's; e de cincoenta mucos até cem, fei~ reiS' 

e 
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~de cem marcos para cin:ta , dez reis ; e · ~ · mefmo fal.'aria le-va.rá· peJ.a 
maneira referida das peças, que f e naó acharehl conform•es, e queb.rar ~ 
os quaes falarias lhe pagaráó os ,O~rives, que fizerem as dit~s peças. . . 

C A P I T U L O VI. 

A Chando-fe em algu!D tempo- por enfaio de hurilad·a.,. que 0 -En-
. faiador approvou algu-ma p;eça , marcando.:ã , fendo inferior no . 

V'alor de dez dinheiros, e fe.is grâ<:>s·, dec,larados na Lei , incorrerá na~-, 1 

pe:nas con~eúdas, e declaradas na 0-rd·enaçaó do Reino, liv. 5• tit .. s6o 
§. 4·; e com as mefmas ferá pun·iclo o Ourives, que fez a tal pe.~a. 

I 

CAPITULO VII, 

SErá obrigado . o Enfa.iador a em finar até o ni:lmero de feis Ourives 
da Prata a enfaiar, os quaes nomead o Senado da Camera; o que 

affim fe ordena, para qu·e haja pefihas fcientes nefta ma teria; e n'os im~ 
pedirnen·tos do Enfa,iador, fe poffa nomear pelfoa, que faiba fazer os 
ditos enfai.os; como tambem quando fe torm·ar a prove F eite. o.fficio na 
falta do propri,et.ario ·nomeado: co;lll a declaraçaó, q)ue achando-fe por 
fua morte com filho capaz pela fciencia de·Eafaia.dor par~ occupar ef~ 
te officio, preferirá a0s_ m~is, fendo ig1.1al cum eJie~ na feiencia , p~ra. 
fer provido no dito officio: e o rn;êfm'o fe obfervará com os maisEna 

· faiadores, que entrarem nefte a.fficio-. 

C A P I T U L O VIII. 

A S peças de prata, que o Ellfaiad<:>r fizer, marcará- c0m a maréa· 
. · propria, que· ha de ter como: os mais Ourives; a qual ferrá regU; 
tacla no Senado da Camera, para. que naó poffa hFtver neHa mru~ança : 
quanto que acabar qualquer ,peça, a marcará €Olt:l a fua malic~, e q. k
l'ará ao Enfaiador d.a MoedaJo-aó de Andrade, pa11a a en(aial' aa mef
Illa fórrna, em que o Enfaiad~r. o ha de fà·zer nas peças dos mais:.,Ouri-· 
\tes, como fe declara nos Gapu:u.los I. III. e IV.~ e0m d~da·raçaQ, qu.~ 
a tnarca, que o EnfaiadorJoaó de Andrade, o.U quenrrfeu cargo fervir, 
ha de ter para marcar as peças do Ourives Enfaiador, ha de ter a letra 
L defi:a marca, circulada com diverfa diviza ~· que ficará ao arbítrio do 
dit,o] oa6 de Andradç; e tarnbem ferá regiil:ada no Senado da Carne- . 
ra, 'para-que naó po·ffa alterar-('e p~lo tempo ~diaate· : e leyará-d.as pe· 
Ças, que marcar ao dito Ourives, o mefmo falaria, qt!le fe dec-lara n.o 
Catlitulo V. ddl:e Regimento, q.ue o Enfaiador da Çi·àade ha d~ ha .. 
Ver; e no cafo que fueceda acharem -fe alg_umas pe1as ob.rad9-s pel,o 
Enfaiador da Cidade, depois de ·marc;:tdas pelo Enfaiador J oaó de An
d;ad e , que naó r~nhaó os ~ez dinheiros, e feis grãos da Lei , incorre
ra .nas' mefmas penas impoUas ao Enfaiador da Cidade, na fórma que . 

f e 

') 



Regimento 
íe declara no Capitulo VI. defte .Regimento; e tambem o Ourives 
Enfaiador, que obrou -a peça~ 

CAFITU' LO IX. 
"" . "\ ' . ' .. I . . 

TAnto que os Ourives a·cabarem de fazer quaefquer peças, as mar· 
caráó logo com as fuas,inarcas , e as le.varáó ; e entregâráó 'ao En· 

faiador' para as enfaiar' e marcar,. na fórma que nos c ·apitul<?s .de~e 
Regimento vai declarado; e as ma-rcas dos d~tos Ourives eftaráó regtf· 
tadas no Senado, para que fe na6 poffaó mudar·na fórma deltas; o que 
tambem fe praticará ç·om as peças que fizerem para quaefquer peffoas 
particulares, que naõ hajaó de vender ,nas fuas lójas, ainda que para 
as obrarem lhes dêm a prata. · . . 

CA.PI'TULO X. 

Q Ualquer Ourives, . ~ue na fua lója, ou caf~. lhe for achad.l!- alguma 
~ l~eçat de prata fem eftar marcada. pelo Enfatador, fe fará logp nel .. 

la ·enfaio; e achando-fe que tem os .dinheiros; e graos, que a Lei o r· 
dena, pagará dez cruzados e~ ' pen·a de naó' obfervar o difpofto nefte 
Regimento; e naõ tendo a dita peça os dez dinheiros ·' e feis grãos' 
a perde.rá, e ferá ametade para o denunciante , e · a outra para as d~(
pezas do Senado; e efta~á trinta dias na cadêa , e 'pagará vinte crtl~ 

· zados, qu~ feráó applicados na mefma fórma. 

CAPITULO Xlo 

PAra melhor f e averiguar fe o~ Ourives _t~m nas fuas Iójas, e. cafilS 
peças de prata, fem eftarem marcadas pelo Enfaiador, os Almo·ta .. 

c·és das Execuções lhes daráó bufcas em fuas cafas , todas as _vezes que 
tiverem, alguma noticia fobre efte particular; e o me f mo faráó fendo~ 
lhes requerido pelo Enfaia4or. Efles varejos, e ·bufcas mandará o Se
nado dar por hum dos} uizes do Crime, na fôrma da Refoluçaó de 
Sua Mageftade de 13 de Agofto de 168.9 ém Confulta do Senado de 
13 deJu~ho do dito anno. 

CAPITULO XII. 

P. Rovando-fe. quealgu?J Ourives falfifico,u, ou viáou por mo~Q al• 
gum ~ marca do Enfatador, ou qualquer das marcas dos Ounves .' , 

ou para fe fazer deu confelho, ajuda, ou ·favor, ferá cafiigado .corn 
as penas declaradas na Ordenaçaó do Reino, li r. )• tit. 52. §. I o 

CA· 



'dos Ourives. · 

CAPITULO XIIL 

NEnhum Ourives venderá peça a1g.uma de pra~a , ainda que fej:i 
. do mais limitado pezo, fem fer marcada pelo Enfaiador; e faa . 

Zendo o contrario, ·achando-fe que a prata da peça vendida tem os dez 
dinheiros, e f eis grãos da Lei, ferá prezo, e eftará trinta dias na cadêa, 
e pagará vinte cruzados , ametade para. o denunciante, e a outra para 

, as obras da Cidade; e ferá a peça marcada pelo Enfaiador: e naó ten-· 
do a prata da dita peça os dinheiros, ·e grãos da Lei , ferá cafhgado 
com as penas conteúdas na Ordenaçaõ do Reino, li v. ) . tit. )6, §. 4· _ 

I c A p I T u L o XIV. 

QS Ourives em todas as ma terias, tocantes ao enfaio, refpeitaráó.sJ 
e obedeceráó ao Enfaiador, da mefma maneira que faó obrigados 

a fazerem-no aos Juizes do O.fficio na fórma do Regimento; e naó o 
fazendo affim, mandará fazer autos delles, como o fazem os Juizes 
dõ Officio, para ferem caítigados com. as mefmas penas; para o que 
chatJ]aráõ o Efcrivaó dos Juizes do Offi~io para lhe mandar fazer os 
taes autos; e ferá obrigado a vir ao feu chamad() para efte effeito. 

C A P I T U L O XV . 
. 

porque muitas ·das peças, que os Ourive~ obraó , . tem algumas fe ... 
· paradas na fua compofiçaõ, por (e evitar, que eftas taes fe falfitt
quem, depois das peças eftarern marcadas pelo Enfaiador, tirando-fe 
as verdadeiras nos dinheiros , e grãos, e mettendo-{e em feu lugar 
0Utr~s. falfificadas, em fraude da Lei, damno dos compradores, e do 
Itlefmo E 1faiador, pela approvaçaõ, que nellas tem feito ; em todas· 
as peças defte genero porá marca o Enfaiada,r·, excepto nas que forem. 
llliudas e de taó tenue valor, que fe naõ pofl'a confiderar eJte damno 
Meza, ~reze de Julho de mil feifcentos oitenta e nove. Prefidente D •. 
Prancifco de Soufa. Joaó Co~lho de Almeida. Antonio da Cofta Na
\'aes. Francifco da Fonfeca. Sebaftiaó Rodrigues de Barros. Francif .. 
co Ferreira Baiaó. Miguel de Mello. Francifco Pereira de Vi\'eiros •. 
Antonio Ribeiro. Antonio Borges. Marcos Rodrigues. Antonio R.e
bello. 

Tom. VI. Tt 
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Regimento 

REGIMENTO--
vos E .NSAIADORES· DO OFF'ICIO 

dos Ourives do Ouro , que fe paf!o-q, depois 
do antecedente. 

V Endo-fe no Senado da Camera a Lei, que Sua Mageftade foi 
fervido mandar publicar em 4 de Agofto do anno de x68~ 
fobre fe levantar a moeda , .em a .qual fe declaraó os quilates' 

'dinheiros, e grãos, que ha de ter o ouro, e a prata, que os Ourives 
lavrarem; .ordenando o dito Senhor, que o Senado faça dar a f6rma' 
que ,lhe parecer mais conveniente, para que· affim fe execute, fazendo 
Sua Magefrade a mefma re-commendaçaõ ao Senado por Decreto de . 6 
do referi·do mez d.e Agofto. O 8_Ue tudo attentamente confiderado, e 
o mais que o dito Senhor orqená. em feu Real Decreto, refolveo re· 
_prefentar a Sq.a .Magefl:ade eth Confulta de 6 de Se·tembro do mefrno 
anno, que para fe executar inviolavelmente o que na Lei fe manda' 

:-- era precifo que o Senado proveífe dois ·o.fficios de Enfaiadores, elegen
do para eftas occupaçóes hum Ourives do Ouro, e outro da Prata' 
' . I 

peffoas de toda a verdade, e confiança, com a fciencia neceffaria., para 
e a da hum <;lelles, pela parte que 1 h e tocar, examinar todas as peças' 
que os Ourives de hum, e ·ou,tro officio lavrarem, apurando fe tem os 
quilates, dinheiros, e grãos, <IJI!le na Lei fe efpecificaó; e achapdo-as 
ajuftadas em tudo, · as marcaffem, e eftes occupaffem em dias d~ fua 
v·ida, arbitrando-lhes o falario, que cada hum ha de levar das pe~as 
que examina rem, e marcvem ·~ refpeitando o trabalho, e tempo que 
em o fazer haó de gaftar, impondo-lh·e affim a elles, como aos outr~s 
Ou'rives as penas que_ par~ceffemjuitas, para que com temor do caíh
go, nem os Ourives falfificaffem.as peças, que obraffem, nem os En" 
faiadores as approvaffem, fem primeiro averiguarem exaébmente fe 
tem os qu~lates, dinheiros, e grãos declarados na Lei: com a qual 
Confult<l foi Sua Mageftade fervido conformar-fe por Refoluçaó de zo 
de Outubro do mefmo anno de z68fS. Em confideraça6 d~ que,. c do 
mais que na Confulta f e expendeo, tornando-f e a ver', e confiderar ·qo . 
Senado efte negocio com toda a p'onderaçaó · neceffaria, precedend9 
todas aquellas diligencias, que pareceraõ precifas para o· intento, t?· 
mando-fe informaçn.ó com pefroas intelligentes, e praticas no oJiictO 
de Ourives do Ouro mais pedtos com ~oda a miudeza, pela qualida
de das peças que fe Javra.ó, e difliculd\l~es que fe reprefentaraó, p~ra 
haverem de fer todas marcadas, depois de -feitas varias Conf~renctaS 

· fo· I 



dos Oudve's. 3 3 r 
fohre efte p·articular··, ém qu~e fe gaftou· lllúiro.~ternpo : A.ffen·t~U o Se .. 
nado' vifta a faculdade; que o .;ii.t<@ SeNho,rfoi ferúdo .conceder-lhe' 
fazer Regimento, pelo qblal fç go~ernFn;t a~m o Enf(\iador do Ouro; 
como os Oudves :d~ll ·e, ·debaixo .das penas neHe ·imp9ftas, dalJdo-fe' 
ao Enfaiad(i)r nefte ,R.egim.en.ro .Capi~~11lo particul~rr da fótma 4i~~ que 
fe ha .d.e el?-faiar , . c0nrct tambem ·os Ourive·s , ~ nas p.e~as que ·fizerem , 
O·rclenou efte R€gi 11il'ento .na fórma fegriililte. •. ' ·. · · · · 

I O Enfa.iád6r ·do O.uro enfa1.arra .·as peças "de-O.tuo, ·que : de novo 
fe 'fizerem;nefi:a Cidade.., , e f eu Termo,. como taa;r@em as qme os 'Ouri
Ves. tive rem em fuas .Iójag, ~ cafas ·,.já feitas, o quafexa~e '.fará pdr toe 
qn~ ,, por,fe·r efte g que geralmente fe pratica ·em todos os Reinos. 

2 E .porque {e . eóft·~·maó fazer, 'muitas peças de ouro guarnecidas 
d~ pedrll'ria, perohs ,-,a1jofar. por hú.mà, e ·o'!l~tr~parte, ou efmaltada-s· 
P_ela meCrn·a fórma ,. cq>:mo faó jo.Ía'S' ,'·brincos de·0jrelhas' affogado·res; 
CJOtilhos, habitas·, e ou~r.as fe:m~11ll.antes. , e.m que naó fica lugar para 
fe l'!!arcarem, c.omo tamb~fn peças ,de .filagFanal, ·que pela {ua miudeza,· 
e fineza naõ-· pódem· fer .marcadas, e, para qu&! 0 f€j-aó, examirlango-{e ' 
fe o ~uro da~ ditas peç-as, tem· os ~vi.nte) quil.ates .e meio, na.fórma. da Le{ 
refer

1
tda ao e~ordio, ~·~fte Regimento, · fe faz a: déC'laraçaõ no numçrp 

fegutnte. · ~ , .. _ ~=--: .. ~:~ ,., ":.. ' rr·· •;, ... · ~ . 
. 3 P-ara boa .ob.ferNanda .d.G q.ue l-eA~mnfa· tio nlumeto :t; a'ttende.n.o 

d0 á difficuldade·, qud 'Jrpódç haver para te' po!,e.m .. as rtial"~a·s nas Joias, 
brincos d·e ollelhas, hahitos g.uar.ro.e.cid·as ;de ped.ra.ria-, pe:rola·s, aljofar 
Por huma, ~ G>una pHte , .ou efmalt:Uüas pda ~mefrtlra ~fórma ·; e peças · 
de fila grana' ·nas qua.es ua6 hajá !vJgar•capa~ ·de f e lli·e Ímprimirern as 
lh:,rcas; e. dhs taes 'peças ·fe .poifaó-fai~.r~ , e abra:r :co.m..to·áa· a perfei"' 
Ç~o, fem defeito queC' fe note, ~ e ~p-oiiJaP.na-; das tnarc.a~f~ .nalif pofi"a vi.., · 
~tar o ouro de1l~s, e tenha ·,averiguaçaó efte·dâm:r.ú:>:; fe .drdena que da · 
PUbUC{t)ç.a·õ ddl:e R.eg·imen•to . em,diante, qualquer purives de Outà ··i 
que obrar alguma das peças decla~ràd.as riefiie num. 3· (ainda que lha 
In~nde · fazer-.peffoa· pa:rti.ctd-ar •, d:e'.qualqu~tl' quaHcl'aele, .e c~ndiçaó que·. 
feJa ·' .e que p·ara _a ob-rà·r Jhe dê o otHO) f~'rá o.br--i~gado, tant~ que aca- , 
b~r a.Igum.a das di·tas ·p.eças, -Iev~lla logo':à'o .Enfatador, pará qldle à ert·• 
f~! e na fórrna que: fe aecl.a,ra llO n. I'.l e athan?o que tem Q Otlf? della OS 

~Inte quilates e meio, que a Lei ordena , em final de approvà'çaÓ, em: 
lug~:r da ,múc.a, qu.e lhe liav.ia dtfp&r ·rio 1-iv.r(i}., ·!iJUe em feu tJ@'der ha. 
de ~er rmmerado., . e ru.bnc<eaeto p7ellQ :V.e ·~:eador do .Pel'ouro' da"Ahnota ... 
Çar1R, fará hur-Il 'telimo ,, em q.u·e ·ãeclálre o r.rome dó Ou\,l'iv~·s; ·qae In e 
~Prefe~toh a.dita peça p·àra·a et:~aia·r · ;·o ·dia, rnez, e·anrt.o, ·em que o: 
ez, qual~«d·ad .e, e peio della, fo-rma em que-ef.ilrá lavrada, corn tan.ras 7 

e taes pedras, declar'aÇaó ·do efmalte' ,-·. q,ue com o feitio· vale ta'nto .~ 
POQc(!) mais OÜ menos ' !e erri fina•l ·de ap,provaçaô fez -o dito termo' que 
a.fliglilou .com o· me f mo .Ouri'v·es, cujos fiL1a€s 'ficaráõ fervindo·pelâs mar~ 
~?, q~we cad·a h.nm de·lles ha~ia de ~ôr rra 'tal p.eça, ·n,~ feilrma q.ae f e de~ 

a·r~ ndl:e l\egtll)..eruq: ,_e, fe1to o, di-lo .. ter~~ , pHtífa..ra l.ogo ~.om o rear 
'Tom. VI. Tt u dd· 

'· 



· 1\.egimento 
delle huma certi-daó de fua Ie,:a, e final, accufando as folhas do livm 
em que fica lançado, que entregará ao dito Ourives, para quando a 
vender, a dar á pe-ífoa que lha c,.omprar, ou a quem lha mandou _fazer' 
para que no cafo, que em algum tempo fe ache que o ouro da dtta pe· 
ça naó tem os vinte quilates e meio da Lei, fe p,roceder contra hum, e 
outro com as pe_nas declaradas no num. 1 1 •• deite Regimento:. e do 
mefmo modo, achando-fe nas lójas, ou cafas dos ditos Ourives algu· 
ma d.as peças referidas fem a certidaó' de que fe faz meoçaó' [e pro· 
cederá contra elles com as p.€nas comminadas no oum. 15 . . do mefmo 
Regimento, pela maneira, e cor11 a diftinçaó, que nelle fé aponta. 

'4 E porque naó haja peça alguma que os Ourives do Ouro obrem, 
que naó feja enfaiada, e marcada, e os cordões rniudos de ouro, e ou· 
tras femelhantes pe.ças, que pela fua miudeza naó 'tenhaó fitio capaz' 
~m que· fe ·lhe poffaó imprímir as marcas: para que fe lhe p·onhaó, fe 
foldará em cada huma deftas peças huma ·chapinha de ouro pendente' 
em que po.ífaó caber ~s dcitas f11arcas' por naõ haver nas taes péças corn 
a chapinha foldada <> ·defeito, qu~ f e co'nfidera nas expreffada.s no nu[!]• 
3· ;' e os ditos Ourives as naó .PC!deráó obrar em~outr~ fórma. 
• ; E porque os Oúrives l)aÕ experimentem algum damno' por d6fo 
dos Va-zadores, a quem daó o ouro para o vazarem , moldarem , e fun· , 
di rem, vi:ciando-o ,- .e faHificando-o :. todas as vezes, que os ditos O~· 
riv.es hou-verem de entregar barras de ouro àos Yazadores para o effet· 
to refe-rido ~ poráó a fua marca em cada ·huma da·s ditas. barra~, e as le' 
varáó ao Enfaiador para as enfaiar; e achando CJUe o ouro dellas rent 
os CJUilates da Lei ,, as marcará com a fu'a marca de Enfaiador, e neib 
fórma .faráó a entrega aos. Vazadores;_ e CJUando eftes a fizerer:R aos Ou• 

tt rives don~s do-ouro das peças vazadas em tofco, que delle refultoU' 
ou fundid0, reduzi.da a éhapa, ou fio ·, para averiguaçaó da verdade' 
itáó com ~ as taes peças, é ouro fundido, em companhia dos Ourives' 
a cafa dG Ehfaiador para ·emfaiar ttido em prefença deambos, examio~n· 
do fe tem o ouro ós qui'l~tes, com que lhe fo·i entregue; e os Ourives 
.fer&ô·obrig.ados' todas as vezes que houverem de mandar enfaiar ourz 
para darem .aos Vazadores, fazer-lho a f~ber, para que querendo afli • 

. tir ao erifai@, O P,OlfaÕ fazer, e fe evitar qualquer duvida' que po·r fua. 
parte poffa haver. . , 

6' T~das as peças que o Enfaiad.or recebir para enfaiar, e appro· 
var, feráó marcadas peJos Ourives, que as obrarem, com as fuas mar· 
c as, que procura'ráó fejaó muito fubtís a refpei to das peças miudas q-ue 
comrnumment.e f e lavraó, para que mais facilmente fe póffaó marcar' 
e a's ditas marcas feráó regiftadas oo Senado da Camera em ord~rn a 
f e naó mudar a fórma della$; e fendo cafo ·que algum O~rives .leve~~~ 
guma peça para fer enfaiada, (em levar ~ fua marca, a caó acceirara' · 
antes lhe ordenará Iha vá pôr, tomando em lembrança e.m hum livro' 
que para o tal eifeito terá nl!lmerado, e rubricado pelo Vereadqr d? 
Pelouro da Almotaçaria ,; o nome do 0 .1uives, que aprcfentol:l a peça 
. r ~em. 



. ' dos Ourivr~s-.. · . '3 3· 
f~~ fqa Imtarca ; pezo , e qualidade 

1 

de L. ; na quallemb ~arn~a affigna .•. 
rae os Ourives do'nos d_as di t~s peÇas, (com decla_iaçaó, que fe na <i· 
cornprehcndem nefta.s as expreffadas no num. 3·, que naõ haó de íer 

· rn.~rcadf}s) para que no cafà que naô. ~ornem com ella$ marcadas ao en
fato., f e lhes pedi r a raza6 por que o naó fizeraó , e ferem qtftigados 
com. as .. penas que parecer, por faltarem ao difpofto ndl:e nu111. 6 • 

. 7 -O~ pois de recebidas as peças pelo Enfaiador, fará nellas Q en'! 
fato, na fôrma que fe declara no n~m. r. defte Regimento; e achandQ 
que algumas deltas naó tC~m o ouro vinte quilates e1rpeio, que d.eve.. 
ter na fórm~ da Lei ( para o que fará o enfaio em cada .l1uma das ditas 
peças nas partes que lhe part~ce- ( nec;etfario) ch·unará aq Ourives, que 
obrou a ta-I peça, e lhe rnofi:rará como naó tem o ouro della o.s quilate$ 
d~darados na Lei: .e reconhe.ceqdo-,o o Ourive~,, lhe q!Qeb.ra.r"á 1,ogo a 
Peça em fua prefença, entrega.ndo-lha, para qye a 'torne a. fundi F; e 
no caf~. que o Ourives naó queira _reconhecer a diminuiçaó, qu~· achar 
nos quilates do ou,r.o, írá com elle á Cafél ·da __ Moo-da, · a:ond~ . ~m pre .. 
f~nça-do E:nfaiado.r dellaJoaó de Anqrade, ou d~ quem feq c.arg~ {er
\'Ir, torn~rá a enfài.a~ a peça. dqv:idaqa; . e ad1àmdo o di~o Enfai~dor; 
que a du,vida do E,nf:liador da Cidade-h~ verdade~ r~, (y q~çbr:ar~ logo 
a peça n_a fórrna que-Refte numero fe dech1ra; e J~lgandQ qu~ a duvi
dé\ naó,líl.e ajuftada, por ter o ouro da tal peç~ os vinr~ quil<Jt;~~ e meio,, 
{]u·e a Lei manda, marca,rá o El!lfaiado~ ~dita peç~, e juqt:aQl~~t~ Q 

dit:oJpaÓ. de Andrad.e, ou g·uem feu cargo fe-.rvir, con,_ a: mare·a, cbm 
qu.e.h.a qe· marcar as peças de ouro obrac!a:s pel9 Enfaiador ~a Cid~cle., 
em final·qqe elle foi n qu~ approvotJ a peça duvidada.; e a rp~ftp.~ fó'r ... 
ma fe t~rá com as peças que forem~ ~nfai~r, quÇ! Il'lP haó à~ fer I!I:larc~ .. 
d~s, fenaõ por cerridaõ, como fe efpecifica no n. 3· defte Re_g·ifJlemt~. 

8 As peças, que o Enfaiador ac.har depois de .etífa.iadas, que o ou
r-o deltas tem os vinte qu~iiates e meio dft Lei, em find de app_rovaçaé ,. 
as llil:tli~ará.. com a marca particul.ar ,_·que ha de ter de EQfl!i:;tdo-r, pa 
qual entrará a letra _I circulada: .co,rn hum a diviza , qae. elle .~lege.r; ~ 
eil:a marca ferá regiihda no Senado, para que fe r;JaÕ po.(fa ~9dar ellJ. 
tempo ~lgu1;11. . 1. · ' 

9 Le·vará o Enfai,ador d~ enfaiar, e marcar qualquer ~orda,g de: .ou
ro, o ·val'or de hum graó de vinte~ d9is ,quilates; e de h~m cplar, çlois 
grãos~ J.iUeÍo de oim d.e vint~ e d.qjs qnilates; ~ de todas :;l,S .J11~.is pe· 
Ças, o valor de meio graó de ouro d.os diços quilates; e ndle nun:J~fQ 
entrar,áõ aspeç:as a.orne.adas nÇ> nu[!!.~· deHe R~g..imento, que; haó de 
ter Pe.r ma-r.ça as cext.id0es' que nCi) tl)~frno n~mero fe ~pom.taõ: ~ta~
bern ba·verá o mefmo das barras de ourp., que ~nfai~r, e Hl::J ::ç;ar.; e o 
lllefrno falaria levará pela I1!1aneira referida d~s peç\i.S que llÇ~ª'r na~ 
tem o~ vinte quilate:s e ,t;neio.! da Lei,. ~ quebrar: os q!J~es f~ala,rg>~; .lbç: 
Pagaráõospu.riv.es ,. que ~ obrarem ~s ta~s peças. , 

Ia . E porqtle os Ourives do Ouro por caufa ~e ·bit:J~-~ C0nçgr~~~ .. ~a, 
que e~.tre eU e~, e os O.llriv~s da .Pr.a~a l1ouv-e ,. qu(! fe JM)~9\.l ,pç>r f!:!Jl;· 

tença, 



3)4 F egimentá 
tença , e f e lançnu no· Regime,1to . do fcu oflicio, pódem ób1r.Qr ~ e là
vru varias peÇa~ eLe prata, como com effeito o.braó, e a qua'l!idade, e· 
d ivedida~e deltas, eftaó rodas d.eclaradas, e efpecificadas no termo da 
dita Concordata, fe maó nomeaõ nefte numero, havendo-fe ne11e por 
nomeada_s ., affim, e da· maneira, qu·e o eftaó ·na Concordata·; as q ua~s 
peças feráó tambem enfaiadas, e marcadas pelo Enfaiador do Offi-ciO 
dos Ourives do O.uro: com declaraça<r, que o-enfaio deftas .peÇJS de 
prata, o fará por burilada, na mefma fórma que o f:;tz o·Enfà-iador da 
Prata; . e os Ourives obraráó as ditas peças de maneira, -que haja lugar ' 
em cada h uma clellas de· fe lhe por-em as marcas; como fe ha· de faz·er 
nas de ouro, excep'ruando as decla-radás no nuín. 3·, que na6 haó de 
fer marca·das pelas razões ponderadas no dito nu-mero; e em ·lugar d:1s 
marcas h a de . ~u .. ver · a c~rt-idaó me-ncionada no me f mo nume~o: o que 
tgdo obra dó debaixo·• das mefrnas ·penas ., que lhe faó impoft~s nefte : 
Regime-nto. . · ' · 

1 [ · Achando-fe e~ algum tempo por enfaio de toque, gue o En· 
faiador apr,rovóu alguma· peç<l, marcando-a, como tambem as nomea·. 
dàs nG numJ. 3· 'pdo m0dó que neli-e fe relata, naó~t:emfo o 0uro de lia 
os vinte quilates e méio de· 'larad0s na Lei, incorrerá nas penas con·' 
tetídas, e declaradas na Ordên~-çaó do Reino, li v.). tit. 56.§ 4·, e 
com as mefmas fcrá ·punido o Ouriv·e-s, que fez a tal p~ça; e bem a.fli!ll 
ferá cáftíg-àdo com as penas da clira Lei, achnndo-fe em al-gu.m te~n·P0 . 
por enfaio de burilaàa, que marc'óu, e a'pprovou algum:a d·as p~ças . 
e.fpecifi.cada'5 no num. 10. defte Regimento, pela maneira qúe nelle ~e 
aponta , féndo imferior a prata della no valor dos dez dinheir0s, e [e!& 
grãos da·Lei; e o mefmo caftigo fc:, executará n0 Ourives, que obr0ll 
a 'tal peça. · ' · - · . · 

I 2 Será obrigado o Enfaiádor ~ en'finar até o numero de feis ou .... 
rives do O~.ro a enfai:{r, os quaes nomeará o Senaâo: o que affim fe 
ordena~ . para que haja pelft~as Icierit·es ll'efta arte;_ e nós i·mpedime'O" 
tos do Enfai-ador fe,po.ffa nomear pe.ffoa, que faiba fazer es ditos eo
faios, como tambem quando fe tornar a prover efte officio na falta do· 
proprie~ario nomea~o; com de'daraçaó, que achal]do-fe por fua m?r" 
te com filho capaz pelá fciencía de Enfaiado-r para ocCUJilar e-fie <aificJO, 

' preferirá aos mais; fe·ndo igual com elle nafiienda, fe fa·válndle 0 ' 

provimenró; e o me f~ o f e praticará com os mais Enfaiadores, que 
ft,lccedere~ na propriedade defte officio. . 

:r 3 · As peças ·de ouro ', que o Ourives Enfaiador fizer mar~·ará cotn 
a marca p·ropria, que ha de ter corno os,rnais Our-i-ves, ~ · qual Jerá re· 
giftada no Senado, para que naó pólfJ have·r Relia ,mudança; e tanto 
que acabar gualquer peça , a m:Hcará. corn a dita marca· ,. e a leva:rá.ao_ 
EnfaiadoT d'a Moeda Joaó de Andrade, ou a qoe.m feu cargo ferv1r, 
para a enfai_~r na rnefma fórma, em que o Enfaiador o ha de fazer nas 
péças. dos mais Ourives ,r como nefte Regimento fe dedara; · com a~
vert~ncía · ,. q~e a marca, q~e o Eufai-ador J oaõ de Andrade, .ou· q~e: 

. 1e 



dos Ou ri ·1es. 
' 

feu cargu fervi r h a de ter para marcar , s peças do Ourives Enfaiador 1 
ha de fera letra I da dita marca circJlada com diverfa díviza da do 
Ourives Enfaiador, que ficará no arb1rrio do dito J oaó de Andrade; e 
tamb.em ferá regi.íl:ada no Senado, para que naó poífa alterar-fe pelo 
t~rnpo adiante; e levará das peças, que enfa~ar, e marcar ao dito Ou .. 
r1ves o rnefmo falario, que fe declara no num. 9· defte Regimento, que 
o Enfaiador ha de haver; e no cafo que fucceda acharem-fe algumas 
Peças obradas pelo-Ourives Enfaíador, depois de marcadas pelo dito 
Joaõ de Andrade, ou quem feu cargo fervir, que o ouro dellas naó 
tenha os vinte quilates e meio da Lei, incotrerá na&-mefmas penas im
pofias ao Enfaiador Ourives, na fórrna que fe declara no num. 11. de f
te R~gimento; e tambem o Ourives Enfaiador, qlie obrou a peça, e 
do mefmo modo nas de prata, como no dito numero fe aponta; e pa
ra que fe evitem duvidas," e feja caftigado o que delinquir, {e ordena, 
q.ue a peffoa que na Cafa da Moeda fervi r de Enfaiador della nas aufen
Cias, e impedimen-tos do Enfaiador Toao de Andrade, tenha efte tal 
Serventúario fua marca particular, na qual entrará a Jet'ra R circulada 
c?m huma diviza, que elle eleger, fendo diverfa ~a do Enfaiador Ou· 
fJve·s., e da do Enfaiador Joaó de Andrade, que tambem ferá regiftada 
no Senado, para gue na6 tenha mudanç

1

~~pelo decurfo do tempo, e fe 
faiba com toda a clareza, e legalidade os Enfaiadores, que ·marcaraõ ~ 
e approvaraó as peças obradas pelo Ourives Enfaiador, para fe proce .. 
der contra qualquer delles , quando fucceda o cafo t:xpreffado nefte 
numero.· · · 

r 4 Tant.o que os Ourives acabarem de fazer quaefquer peças, as 
lll~rcaráó logo com as fuas marcas, e as levaráó, e entregaráó ao En· 
fa.1ador para as enfaiar, e marcar na fórma que nos nu meros defte Re
gimento vai deClarado: o que tambem fe -pratiGará com as peças, q,ue 
fizerem para quaefquer peffoas particulares, que naó hajaó de vender 
nas fuas lójas, ainda que para as obrarem lhes dêm o ouro, e a pratao 

r; ~alquer Ourives, que na fua lója, ou cafa lhe for achada ai ... 
RUtna peça de ouru, ou prat.t das que pela Concordata pódem obrar, 
fern eft:arem marcadas pelo Enfaiador, e approvadas por elle as qu~ 
llaõ haõ de ter marca, com a certidaó declarada no num. 3·, fe fará lo · 
&o nellas enfaio; e achando·fe que as de ouro tem os quilates da Lei , 
e as de prata os dinheiros, e grãos, pagará dez cru~ados· em pena de 
na~ obfervar o difpofto nefte Regimento; e naó tendo as t~es peças os 
quilates, 'dinheiros, e grâos, as perderáó, e ferá a metade para os de
nunciantes, e outra para as defpezas do Senado, e eftará trinta dias 
n~ cadêa, e pagará v~nte cr~zados, que. feráo applicados na mefma 
forma. 1 

I 6 Para melhor fe averiguar f e os Ourivei tem nas fuas Iójas, e ca~ 
fas algumas das peças r~feridas nos numeros defte Regimeri~o, fem 
efi:arem marcadas pelo Enfaiador, e approvadas com a fua certtdaó, as 
C!Ue 4aõ de ter marcas nomeadas no num. 3·, o Senado lhes mandará 

dar 
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dar bufca .em r~as cafas todas -a , \reze\ que lhe parec~ r' ou lhe forre~ 
que'rido pelo Enfaiador, tudo ~ ~ fórma da Refoluçaó de Sua M.tgef· 
ta de de I 3 de Agofto de' I 6 8 9 , 1..:m Confulta do Senado de I 3 de] U· 

lho do dito anno. · 
17 Provando-fe .que a ~ gu ~ dos. Ourives falfificou, ou viciou por 

modo algum a m,arca do E nfaiador, ou a letra, e final das certidões' 
que ha de paffar na forma que fe ordena no num. 3·, ou qualquer das 
marcas dos Ou rives, ou para fe fazer dê o confelho, ajuda, ou favor' 
fe rá caftigado com as penas declaradas na Ordenaçaó do Reino, li v.)· 
tit. 52.§. I. . 

18 Nenhum Ourives venderá peça alguma de ouro, nem de pra
ta das q'ue póde m obra r , declaradas nefte Regimento; de qualque r-pe~ 
.zo que feja, fem fer marcada pelo Enfaiador, ou approvada com a fua 
certidaó, que naó ha de ter marca; e fazendo o cmnrario, achando
fe que o ou ro da peça vendid:a tem os vinte quilates e meio da Lei, ~ 
a peça de prat~ os dez dinheiros, e feis grãos, ferá prezo, e dl:ara 
trinta dias na cadêa, e pagará vinte cruz~dos, ametade para o denun'"' 
cia1~te, e outra para as obras da Cidade, e ferá a peça marcada pelo · 
Enfaiador; e naó tendo as taes peças os quilates, dinheiros, e grãos 
declarados na dita Lei, ferá c'aftigadq com as penas conteúdas na Or-: 
denaçaõ do Reino, liv. 5· f?it. 56.§. 4· . 

I 9 Tanto qüe o livro, em que o Enfaiador h a de efl:ender os ter" 
mos das peças, que no. Õ haó de ter marca (como fe difpoem no num·3· 
defte Regimento) eftiver de todo efcrito, o trará ao Senado para fc 
lhe mandar dar outro, e o que troux,er fer entregue ao Efcrivaó da Ca· 
mera para o ter em boa guarda , e conftar em todo o tempo dos ter~ 
mos, que nelle eftaó efcritos, ~ fe poderem conferir a~ certidões qu~n· 
do fej a neceffario para averiguaçaó da verdade; e da dita entrega lh~ 
d·ará recibo o mefmo Efcrivaó da Camera para fua guarda. , 

zo O s Ourives em todas as materías tocantes ao enfaio, refpeita• 
. ráó , e obedeceráó áo Enfaiador da mefina maneira, que faó obriga; 

dos a fazello aos] uizes do Officio na fórma do feu Regimentq; e o ao 
o fazendo affim, mandará fazer autos delles, como o fazem os} uizeS. 
do O.fficio, para ferem ca'íl:igados com as mcfmas penas; . e chamará ao 
Efcrivaõ dos ditos Juizes 'p'ara lhe· mandar fazer os taes autos, que fe ... 
rá obrigado a vir ao feu chamado para efte effeito. Francifco da Cru~ 
Godinho o fez em Lisboa ·a 10 de.Março de 169 3• Antonio Rebello 
o fiz efcrever. · · · 

Alva-
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/J..!vard, tm que ft det~rminou, que a que/ e que fabricaffe ouro em pó mf./lu .. 
rmzdo-lhe·outro differente genero, at( 1 valor de hum marco de prata, 

foffe crm.flftado, efe lhe impozeffe pma de morte; e naõ chegando 
J 

a.marco ,,foffe confifcado, e degradado para Angola. F -

DOM J O A Õ por graça de Deos Rei ~e Portugal, e dos Alga r .. 
ves, daquém, e dalém mar, em A frica Senhor de Guiné, e da 

Conqúifta, Navegaçaó, Commercio da Ethiopia, Arabia, Pedia, e 
da lndia, &c. Faço faber aos que dl:a minha Lei virem, que fendo-me 
prefente a duvida, que havia na pena, com que deviaõ fer caftigadas 
as peffoas, que commetteffem a f"lfidade de mifi:urar com o ouro em 
Pó outro qualquer metal , ou genero differente, para fer vendido cum 
engano do _c<?mprador: Hei por bem ordenar, que toda a pe1foa, que 
for comprehendida no crime de falíificar ouro em pó,_ mifturando-lhe 
OUtro differente genero maliciofamente, fe a falfidade , _que fizer, che .. 
gar ao verdadeiro valor de hum marco de prata, feja caftigado com 
Pena de morte, e de confifcaçaô de todos os feus"bens para a Fazenda 
~eal; e fe a falfidade naó chegar ao valor de hum marco de prata, fe,., 
Ja o falfario degr~dado para Angola, e C~.lhe confifquern todos os !eus 
bens para a Fazenda Real. E fendo ~chado algum ouro com a referida 
Iniftura, e naó fc podendo próvar quem maliciofamente a fez, feja o 
ouro confifcado para · a Fazenda Real, em qualquerliiã'Õ.que for acha· 
do , f em fe impôr outra pena a q.uem o tiver f em malícia; e ·havendo 
d~nunciante deftes debaos, haverá efte arnetade da importancia do 
ouro, e bens confifcados. Pelo que mando ao Regedor da CaCa da 
Supplicaçaó, Governador da Relaçaõ do Porto, Vice-Rei do Eftado 
do Brafil, Governadore§ das Conquiftas, Defernbargadores ·das Rela
ÇÕes' , e a todos os Corregedores, Provedores, Ouvidores ,Juizes, e 
Juil:iças, Officiaes, e peffoas dei\:es meus Reinos, e Senhorios, cum
Praõ, e guardem efta Lei, e a faç11ó cumprir, e guardar, c<?mo ne11a 
~e contém: e para que venha lÍ n,oticia de todos, e fe naó poft"a allegar 
lgnorancia, mando ao meu Chanceller móç, ou a quem feu cargo fer
tir, faça publicar na Chancellaria, e enviar o traslado della aos Corre .. 
gedores das Com arcai do Reino, e aos Ouvidores· das Terras dos Do· 
tlatarios, em que os Corregedores naô entraõ ·por Correiçaõ; e pelo 
Confelho U-ltramarino fe remetterá aos Ouvidores qas Conquiibs ·; e 
3 todos mando a façaõ publicar em todas as Villa~ das fua~ Correições, 
~ Ouvidorias; e f e. regiftará nos livros do Defembargo ·do Paço; e nos 
clo ConCelho Ultramarino, e nos da Cafa da Supplicaçaó, e Relações 
do Porto, e Bahia, e nas mais partes , aonde femelhantes f€ cofrumaó 
regifrar; e efta propria fe lançará na Torre do Tombo. Dada em Lif~ 
boa Q;:cidental a 17 de Janeiro de I735'· 

R E Y. 
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R E· .. G I M E N T. O 
D O F Y S I C O _ M O R. 

O M M ANO E L por graça de De os Rei de Portugal , &c. 
Fazemos fabcr, que havendo refpeito aos fervíços, que te .. 
mos recebido do DotJtor Diogo Lopes, nofro Fyfico, e a feu 

merecimento , lhe fazemos mercê · do o:fficio dé nofro Fyfico mór, que 
vao-ou por fallecimento do D9utor Manoel Affonfo. E vimos o Regi~ 
m~nt:'o, que para fervir, e ufa r do dito officio tinha, e lhe mandámos 
accrefcentar algumas claufu1as, que nos pareceraó neceffarias, para fe 
melhor .fazer o ferviço de Nofro Senhor, e affirn de nofro Povo, e co
mo fe em femelhant~ offiojo deve fazer; e. ordenamos, que daqui eCll 
diante fe cumpra, é guard'e efte nolfo Regimento, com os Cap~tulos, 
e claufulas, e declaraçóes ab.aixo declaradas. · 

r Primeiramente defendémos, e, mandamos, que nenhum Fyfico, 
a.ffim natural, como eftrangeiro, ufe de arte da fciencia da Fyfica, fe!ll 
que primeiro feja examinado pelo dito noffo Fyfico mór com os noffos 
Fyficos, que em noffa Corte andarem continuas, ao menos com dois 
delles, quaes elle para i.ffo eleger, que feráó os mais doutos, e fufli· 
cientes ·, fegundo o juizo do dito Fyfico mór; e quando na Corte naÓ 
houver dois Fyficos, fará a dita' examinaçaõ com hum; porém havendo 
mais Fyficos na Corte, fará a di ta examinaçaó com todos os qu€: na 
Corte houver, e ao menos com dois; e naõ havendo os dois, elle ,di~ 
to Fyfico mór com hum b~ftaráá , para fazer a dita examinaçaõ, como 
dito he. 

·z A dita examina.çaó havemos por bem, e mandamos fe faça na 
theorica, e na pratica , e atEm. nqs que forem graduados; e a prova 
da pra>tica·ha·vemós por bem, que bafte por teftemunhas, que para el· 
Ia lhe feráó recebidas, dignas de fé, e tantas como parecer a.o Fyiic.o 
mór, que baftaráó para fe faber a verdade, ou por inftrumentos publ~
cos; e a dita prova da prat\ca por teftemunhas, ou inftrumentos pubh • 
cos, ferá de corno o tal Fyfico, que fe examinar, praticou dois annos, 
cumpridos ao menps na companhia de outros Fyficos approvados., e 
que tenhaõ authoridade, e Carta do Fyfico mór, para poderem, e de .. 
verem curar. . 

3 Além da tal examinaçaõ , e ,prova, pofto que o tal Fyfico ha de 
fer ex::1minado, e havido por fufficiente, e baftante, o dito noífo Fy.fi .. 
co rnór o levará comfig 0 por tres, ou quatro vezes ás vifitaçóes dos do· 
entes, para ver mais fu.fficientemente fua pratica, e fu.fficiencia. 

4 Sendo o tal Fyfico, que fc examinar, havidCl por douto.' e fuf· 
,fi.cienre , 
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fiei ente, para que deva curar, affi91 pe1a examinaç3Õ, que lhe for fei .. 
t~, com a prova, que der, corno prar· ·;ou dois annos; e affim pela pra
tJca, que com o dito Fyíico mór fize·, na vifitclçaõ dos feus doentes, na 
maneirJ. que atraz fica dito, entaõ 1.. Fyíico mór lhe paffará Carta por , 
elle affignac!a, n.a qual fe declare como affim foi exami,nado, declaran~ 
do o Fyfico, ou Fylicos, com quem fez a dita examinaçaõ, e a prova 
affim das teftemunhas, como de inftrumento, que dê fé, como prati
cou os ditos dois annos, e como por tres, ou quatro vezes praticou,
e vifitou com o dito Fyfico mór; pela qual Carta dahi por dú~nre po
derá curar livremente, e fern impedimento algum; e ferá a dita Carta 
feita em noffo nome, e no cabo dirá: ElRei o mandou por Fuaõ feu 
Fyfico mór; e irá a d.ita noffa Carta á noffa !menta, para nella fer pu
blicada_por Nós; ferá fellada por noífa Chancellaria, e fem eftas duas 
couías naÕ ·valerá coufa alguma; e curando por ella fem iffo, incorre
rá nas penas, que faõ poftas áquelles, que curaõ fem authoridade, e 
fem Carta. 

5 Havemos por bem, que aquelle Fyiico affim ·examinado, a quem 
por virtude da dita examinaçaó o dito noffo Fyfico mór pa!far a dita 
Çarta, para poder curar, no modo que dito he, dê ao F:yfico mór hufll 
marco de prata, que elle haverá para fi, por acharmos por coftume, 
que tanto levou fempre o Fyfico mór dás Cartas, que paffava aos. Fy-
ficos , para poderem curar. . . . 

6 Porque ha, e púde haver muitos Lugares, em que naó póde ha
ver Fyficos examinados, e fe deve dar fórma, como em alguma m~nei· 
ra os ho.mens fejaõ remediados em qualquer boa guiza em fua in'firmi
~ade, e cafos . em que naó feja com toda a perfeiçaõ, porém com al
gum remedio; porque de todo naõ careçaó delle : havemos por bem, 
que fe no Lugar, ou Lugares, onde naõ houver Fyíico examinado; 
houver alguns homens, ou mulheres, que pela ventura curem algumas 
infirmidades por experiencia, ou regimentos· alguns que tenhaó , que 

....es taes fe venhaó examinar ao dito Fyiico mór daquillo, que fabem, 
trazendo certidões , ou cartas dos Concelhos, affignadas pelos Officiaes 
delles, e f~lladas com os fellos dos ditos Concelhos, do prove} to, que 
fazem com fuas curas; e com as ditas certidões, parecendo ao Fyííco 
mó r, que faõ verdadci ras, e dignas de fé: e moftrando-fe-·po r e lias, 
qu\'!aproveitaó os taes nas curas , que fazem, e fem pratica, e exami
naçaõ, que o dito Fyfico mór lhe fará; vendo por tudo, o que devem 
curar nas curas, que di !ferem que fabem, lhe paffará rua licença, e au
thoridade com aquella qualificaçaõ, que mais proveitofa lhe parecer, 
~ffim do tempo, como do Lugar, em que curem, ·como infhmidad~, 
em que poffaõ curar; e p·ela tal licença , e authoridade, que aflim a c a .. 
da hum der, levará duas dobras de banda de trezentos e fetenta reis a 
dobra; e fempre as taes licenças, e authoridade , em q~1alquer manei
ra, que as paffe aos fobreditos, palfaráó como na maneira, que o dito 
he, e irá á noffa !menta , e Chancellaria , corno a traz fica declarado: 
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e fe por ventura parecer prov, ·itofó, e nece:!fario ao dito Fyfico m~r 
· dar algum Regimento ao~ taes , com que hajaó de curar as infi(mida
des, de que tiverem conhecimet.to, para faberem curar, para ferem 
mais expertos , falio-ha nà man( ,ra, que lhe parecer melhor; c lhe 
encommendamos, que affi111 o faça por tal modo, que os fobreditos 
fai baõ melhor, o que haó de fazer. .. 

7 Item, defendemos, e mandamos, que nenhuns Fyficos fa~.ao 
avenças com os doentes .de os curarem ; e naó fen.do os ditos Fyíicos 

· contentes do fallario que lhe derem das curas que .fizerem, os po'Cleráó 
demandar perante o noffo ~yficor mór, e naõ perant·e outra peffoa al· 
'guma; e affim os ditos doentes, que quizuem demandar os ditos Fyii.
cos de má cura, perante o dito Fyfico mó r o~ demandará6 ; o qual def· 
pachará os taes feitos com o noffo Corregedor da Corte, affim como 
abaixo fe .dirá no num. 1 I. 

8 E qualquer Fyfico, affirn defl:es, e outros , · que Fylicos naó fo· 
rem, que fem Carta do dito noffo Fyfico mór curar, queremos, e man· 
damos, que incorra na pena de tr.inta dobras de banda, para o Fyfico 
mór metade, e a outra metade para quem o accufar, as quaes manda· 
mos, que pague ·da cadêa; porque tanto achamos , que iernpre leva .. 
raó os Fyficos móres. . 

9 Porque as coufas da Fyíiéa ·andem em melhor ordem 'e pÓffamos 
niffo fer fervidos, e noffo Povo mel.hor provido dos remedios para os 
d uen.tes: havemos por bem, e mandamos, qué vindo alguns Fylicos 

. de fóra do Reino, para nelle curar, ora fejaó naturaes, ora eftrangei .. 
ros, pofto que venhao gradu2ldos em qualquer gráo' que feja, toda
via iejaó examinados pelo Fyfico mór, e Fyficos da noffa Corre, e paf~ 
fem pelo dito exame da dita examinr.tçaó; e fendo achados fufficientes, 
hajaó Carta do dito Fyfico mór; tudo na maneira, que a traz fica de ... 
clarado. E fem ella naó póderáó curanfob a dita pena: porém aquel· 
les, que affim nos eftudos de L~isboa forem graduados em gráo de Dou" · 
tores, ou Licenciados por outros, e fufficiencia: haveinos por bem, 
que naó fejaó obrigados a outro exarne 1, nem haj.aõ de haver Carta do 
noífo Fyfico rnór para curarem; porque para poder.em curar queremos, 
qu~ lhe bafte a Carta , gue houverem do eftudo de cada hum dos di ros 
gráos de Doutor, ou Licenciados, fendOtfeitos por curfos, e tefl:emu~ 
nhos de fufficiencia, como dito he. 

I o Todos os que forem graduados no Reino, ou fóra delle, por 
efcritos do Santo Padre, pofto que por curfos, e fu.fficíencia feja , ha
vemos por bem, e mandamos, que todavia fejaó exam'inados pelo nof
fo Fyfico mór, e Fyficos .da Corte, fegundo atraz fica declarado, ,e 
hajaõ Carta do Fyfico mór, para poderem curar; e fendo achados pe· 
lo dito ·exame fufficientes, e lhe pagarem feu marco de prata; fem a 
di ta Carta , naó poderáõ curar ., f oh a di ta pena. 

1 1 Item, para que inteiramente feja guardado efte ·noffo Regi
mento, queremos, e mandamos, que o dito no[o Fyfico mór tenha a 

jurif .. 



do Fyli-co n1ór. 
jurifdicçaó d'a examinaçaó, e da exe<:,L:çaó das penas, que por elles faó 
poftas aos '-quç ufarem da Fyfica fem f.;rem examinados, fegundo a or
dem do dito Regimento, e fem bil íerern Carta do dito 'noffo Fyfico 
mór, para por ella pbderem curar, e por feus maodados , mandamos 
a todos noffos Corregedores, Juizes, Alcaides, l\1eirinhos, eJ uftiças, 
que citem, emprazem, e prendaó aquelles, que por elles lhe forem re
quer.idos, e affim ufarem da Fyfica fem Carta; e perante o Fyfico mór, 
(_}Uer~mos, que feja·ô os taes citados, e demandados pelas ditas penas; 
poré'm porque cor,:n mais ordem deJuftiça fe faça a execuçaõ das d~tas 
pen-as naquelles, qué nellas incorrerem, declaramos, que o dito Fyfie 
co mór proceffará, e ordenará os feitos cdm qualgu~r Efcrivaõ ·' dian. 
te do Corr.egedor da nôffa Corte, que elle para iffo efcolher, e os fa
rá conclufos; e fend:0 affim conclufos, fe j~ntará com o noffo Corre· 
gedor da . Corte dG>s.feitos crimes , e ambos veráó os ditos feitos , e fe· 
ráõ por elles finalmente de f pachados' corno lhe parecer juftiça' fem 
mais delles haver appellaçaó, nem aggravo ; _e por elles ambos feráó 
affignadas as fentenças' as quaes mandamos' que inteiramente fe dêm 
' "' a execuça0. 

12 Irem, porque fomos. informados, que · muitos Botica rios, e 
· \peffoas eutras affentaó boticas naó ten4o aqudla fufficiencia, que con .. 

vê,{Il para tal oflicio, da qual caufa fe fegue á vida dos homens ~ui to~ 
grandes inconvenientes, por naó faberem fazer as mézinhas como de
vem, querendo niffo prover, affim como fej.a dado remedio a caufa taó 
prejudicial, def~ndernos, e manclamos, que daqui em diante nenhum 
Botiéario • nem peffoa outra , em, todos os noffos Reinos , e Senhorios, 
)naó poffa- affentar botica, nem ufa r do oflicio de Botica rio, f em que 
primeiro fej'a examinado pelo noffo Fyficomór com os f'y.ficos da Cor-
te, com que fe ha de fazer a examinaçaó dos Fyficos, como a traz he 
declarado; e m-ais porque melhor fe faça, e com exame mais proveito .. 
f o, queremos, que entre com o Fyfico mór, .e Fyficos, no exame dos 
ditos Boticarios, o noffo B_oticario_, ·e o Boticario da Rainha, minha 
fobre todas muito amada, e prezada mulher; é naó fendo ambos pre
fentes, entrará qualquer Boticario da Cidade, Villa, o_u Lugar, aone 
de a examinaçaõ fe fizer, que p~reça ao Fyfico m6r mais íufficiente, 
em maneira, que íempre na dita examinaça6 fejaõ dois Botica rios; e 
áquelle Botieario, que for achado pela dita examinaçaó fufficiente, 
dará o dito Fyfico mór Carta, para poder aifentar botica, e ufa r dó feu 
offici.o, r.1a manei r~ que a traz fica declarado, que a dê aos ·Fyficos , com 
·a qual ufaráõ; e ufanqo fem ella, incorreráó na pena de trinta dobras, 
atraz declaradas, fegundo o que mandamos , que as paguem os Fyfi~ 
Clls, que fem Cprta curarem; e da dita Carta levará o Fyfico mór hum 
cruzado, e mais naó. 

13 Item, porque fomos certificados, que os ditos Boticarjos das 
Cidades, Vil! as, e Lugares dos noffos Reinos , e Senhorios, na6 tem 
nas fuas b.oticas as mézinhas, que devem ter, e daquella bon_dade, e 
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perfeiçaó, que devem ~er, da qnal couía fe feguem mui grandes dam-
nos ás vidas dos homens' po·r fe 'l ifto dar remedio' que/ deve' have· 
mos por bem, que na dita Cidad ' , Vi !la, o.u Lugar, aonde o no.ífo 
Fyfico mór eftiv<H, ren·ha poder, .... lugar de vifitar, e prover todas as 
boticas, que ahi houver, para ver fe os Botica rios, ou outras peffoas, 
que coufas de boticas vendeFem ~tem nellas as rnézinhas naquella bon· 
dade, e perfeiçaó que devem, àffim ás fimplices, como as compofb.Js ,; 
e 'em tudo fará exame fiel, e muÍ ve-rdadei·ro , aillm çomo delle confia
môs; na qual vifitaçaó' e provimentó lhe mandamos' que fejaõ com 
elles prefentes os ditos Boticarios, no:ffo; e da Rainha, ou qunlqmer 
delles, que houver na Cidade, Villà, ou Lugar, onde a examinaçaó 
fe fizer, que mais fu.fficiente for, para que melhor, e mais perfeita· 
mente feja feita a tal examinaçaó, e 1vifiraçaó das dit.as mézinhas' ; e 

· aquellas que achar, que naó faó para c~:Hn ellas cur·ar,. lhe manda.mos , , 
<]Ue publicamente as mandem qqeimar ~ ' é' as pelfgas, que as tiverem, 
paga.ráó, alén'l diffo, pela primeira .vez dez cruzados, e pela fegunda 
vez vjr.~te, e pela terceir'l vez haverá outr·a maiot p~na de dínheirq, 
ou de fufpenfaô do officio, fegundo bem pareceJJ ao dito Fyfico mór; 
a qual vifiraçaõ ·, e examinaçaó fará nàque'lles tempos, e por tantas ve
zes, como a elle lhe parecer pr~veitofo, e neceíf.ario, para fe evitar, 
que naó haja nas boticas fenaô ·as méz'inhas boas, e de tal perfeíçaó, 
·Como fe requere para a faude dos homens; e ao dito Fyfico rnór man~ 

. damos, que tenha grande·.," e efpecial cuidado, te o· faça affim bem, 
como delle confiamos; porque achando Nós, que o naó faz a.ffim, co
mo deve, ( o que delle naó efperamos ) ' mandaremos niífo prover, co
mo for noífo ferviço ; e efta examinaçaó das ditas boticas !10S praz, que 
a faça affim o noífo Fyfico mót', fem embargo de em álgumas Vil las, 
ou Cidades fe cofiumar fazer p~'los O.fliciaes do Co!ilcelho com os Fy
ficos, que para ilfo efcolhem; e leyará neftas vifitás t_tO meBOS com oS 
ditos Boticarios hum Fyfico, ~ual çlle quizer . . Naõ tolhemos porérn 
aos O.Riciaes das Cí dades, V:illas, e Lugare·S, faça o fuas viiitaçóes nas 
ditas boticas, como tiverem por cofl:ume. · . · 

14 Defelidernos ,"e mandamos a todos os Botica rios das Cidades, 
\Villas, e Lugares dos m:llfos Reinos, ~Senhorios, que daqui em dían .. 
te naó vendaõ fuas mézinhas por maiores preços daquelle's, por que o 
Boticario da noffa Corte dá por n0ffo Regimento, os quaes.íàó a.airn 
favoraveis, que foffrem os trabalhos, e .defpezas, que fe feguem de 

· · andar o dito Botica rio em noffa Corre; e íe por maiores preços vende
rem fuas mézinhas, hav-emos po·r bem, que o pague annoveàdo, me.ra
de para quem o accufar, e a o~tra metade para o Meirinho da .noffa, 

, Corte, e {eus homens, e mais dez cruzados pela primeira vez; e pda 
fegunda, e terceira haverá aquellas penas, que a traz ficaó declaradas. 

I5' Defendemos, e mandamos, que nenhum Boticario d~ mézí~. 
nhas, convêm a íaber: folurivas, ·ou purgativas, opiatas, nem .mézi~ 
nhas· fort~s , e perigofas, fem receita de Fyfico, ' affignada por elle, a 

qual 
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qual elleme'(mo Bõt.lcario dará·pe!i ú .mr;fmo, ou por feu ct•iado appro.• 
lado, e examinado pelo· noffo Fyfico :nór; e na mefma reçeita po·r~ 1 

o tal Bõtic;.:ario· o pre'~o ,;I:a dita mézill'h . por fua letra, e' naó por breve; 
as quaes· receitas porá em fio, e guardará a~é ferem vifl:as pel9 no.ffo 
Pyfico mór, as qua-es eUé·v-erá aos tempos que a elle bem lhe parecer~ : 
para fe faber, fe·ndo necellàrio, fe os taes Boticarios levao feus preços · 
ordenados &as ditas inézi~has; e a-ffit'n f e for eafo, que aconteça algum . 
perigo aos doentes, f.e lie por culpa do Fyfico, e qua-l foi o Fyfico ; e 
o-que · o contrario· de qualquer -deftas fobreel'i~as coufas fizer~, haver~ 
aqriellas penas, que a traz ficaõ declaradas: e por efte mandamos a to~ ' 
das as noffasJ uftiças ·, que campra6em 'tudo mui inteiramente, 'o q4e 
nefte noffo Regimento h e d~clarado, quanelo-quer, que pelo dito ·nq·f~ . 
fo Fyfico mór lhe for requerido, e mandado. 

I 6 · Item, porque fe poffaó evita r todos os iac-envenientes dete·rmi~ 
nados, mandamos, _que nenhum Çiturg'i,aõ poffa curar de Fyfka, no 
lllad<;> que o~denam~·s; e ~ave~d~ Carta -~o Ft6.c~ m_ór para 'poder cu~ .. 
rar; e curando de Fiyúca f em ella, mcorrera nas penas que temos poftas~, . 
. e affim defendemos, e· mandamos aos Fyfi'cds; que·fe naó hlrtrometaó a 
curar de Cirurg-ia, fob as ditas penas, f~lvo fendo exam·ina·dos, e ha~ ' 
te·ndo Cart~ do Cirurg:iaó mór. Porém miüidanio~s ao nolfo Fyfico m6r,. 
e aos Fyíicos móres ·'que pelo tempo adiante forem, que veJa mui bern_ 
.efte noffo Regimento' · e em tudo o cump-raó, e guardem, e0mo nell'e 
' he conteúdo , a.ffim bem como deHe o confiamos ; e mandamos , G ue e f-
te feja trasladado, e regiftado no livm, que anda nos noffos Contos da 
Cara, em qu'e fe regiftaó os Regimentos dos o ·fficiaes della. Feito em • 
Lisboa a ~5 dias do mez de Fevereiro de 15 21• Gafpar Saraiva o fez. 

\ ' 

·. R E Y . 

... 
DO CIRURGIAO ' ]\10K DO REIN'O. 
. . 

ELRey noff'o S~n·hor ha p0r bem, e manda, que o Doutor An~ 
top~o Françifco Milheiro, feu Cirurgiaó mór, que ora po'r ma·n
dado de Sua Mageftade vai. v~ fitar, o Reino, nas coufas perten-· 

centes ao dito officio, de mais do Alvará, que para iffo lhe mandou paf
far, e do Regimento fizeffemos, de que _lhe ma-nda, que ufe a as _couías, 
~rn que ao dito feu õffició fe podél' _a•pplicar, figa ,, e guarde ria dita vi ~ 
Ita a inftrucçaó {egHinte. -

Terá o dito Cirurgiaó mór hum livro, no qual fe aífentaráô todos- ' 
os Cirurgiões, que houver no Reino, tomados por Sua ~age'!l:ade , 

· com 
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cóm as fub:ftancias de fua~ ? .rovisóes, para confl:ar das condiçóes-;_ com 
que fora6 tomadas; e affim (e ífentaráó no dito livro. todos os mais 
Cí ru rgióes, que hou.ver no Rein ,. , . par~ -quando cumprir poderem fer 
chamados, e mandados.aoFJde for raecdfario. 

A pena dos que f e a~ha,rem ufaó d 1!-qualquer offic·io de .Cirurgia , 
{em licenÇa , ou Carta, fe-r.áó d~ mil reis f6mente, como efrá determi ·. 

· nado no Regimento do_Fyfico m6r·; e pela terceira vez feráó condem· 
· nados em hum anno de âegredo. para fóra de Villa ., e Termo. 
. E a pen~ dos que fangr.arem, fem ferem e~aminados, e approva
àos, feráó dez cruzados 1ómente. 
, A pena das Part.ei ras, e peffoas, que toncertaó braços, e pernas , 

e daó fuadouros, tiraó dentes, e cura6 doudos, fern licença, feráÕ 
dois mi I reis. · · 
. O di ro C i rurgiaó mó r, com dois .Ci rurgióes, quaes lhes parecer, 

lu-vendo-os d.e SQa Mageftade,. os efcolherá, e çom e1les examinará 
todos os que houverem de ufa r o officio de Cirurgia; e naó os admit~ 
t~tá ao exame fe naõ fouberem Latim, e terem praticado rio Hofpital 
da terra, donde viverem; e naó o havendo nella, provarem por inf~ . 
trumento, como praticaraó quatro annos~com o Cirurgiaõ, com quem 
aprenderaó; e as Cartas que paffar aos que fo~em. examinados , decla· 
raráõ os nomes dos· Cirurgiões, com quem os houver examinado ; co!11 
declaraçaó, que nenhum dos Cirurgiões, com quem o examinado ho~· 
ver aprendido, ferá adjunto do çxame; e leva-rá o Cirurgiaó mór do1S 
cruzados, e cada hum dos adjuntos hum cruzado ; e eH:a propina fe 

1 
lhes pagará affim dos approvados, como dos reprovados. 

E'ós Cirurgiões approvados pagará6 das fuas Cartas da Chancella
ria hum marco de prata. 
, E o dito meu Cirurgiaó mór com dois Barbeiros, que efcoH~erá 
examinará os Sangradores. dep0is de ferem. enfinados por feus Meftres- ~ 
e provarem, que depois diífo fangraraó, e fizeraó os rriais officios de 
Barbeiro diante de feus Meftres, ou ~em algum Lugar; ou Hofpit~tl' 
por tempo de doi.s an.nos." · 

E allim examinará as Parteiras, fendo prefentes duas~ quaes Jhe ~ 
parecer ·; e da mefma maneira as peífoas, que concertao braços, e ~ue 
tíraó dentes, e os mais que pertencem a feu officio ; e do tal exarillna~ 
d.o, ou feja approvado, ou naó, levará feifcentos reis, e cada hum ~o~ 
adjun_tos trezentos reis; e aos taes examiryados paffará o Cirurg1ao 
rn6r'fuas Cartas, fem irem á Chanoellaria; e levará pelas tae.s licença~ 
tres cruzados. · _ 

N aó poderá o Cirurg'iaõ mó r dar licenças 'tem por~es a peffoa al"' 
guma de fuajurifdicçaó ,~nem as haverá daqui em diante, e {6ment.e 
poderá -dar licença a algum Barbeiro no Lugar, · aonde na6 houve.r 0~: 
rurgiaó, que poífa tomar_ o,fangue aos-fe-ridos, e fazer-lhe ·a p,r-rrnel 
ra cura. 

( Poderá o Cirur~iaó m6r vifitai' as boticas, e prover todos os un~ 
guencos, 
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guentos, tocantes á Cirurgia fómente, fem entender no que toca ao 
-Fyiil::o mór, conforme o feu jurame·)to. -

E por quanto. ha peffoas, que fal" m curar cértas infirmi'dades parti
culares, como ai porcas , chagas, fetidas, fimples, e outras femelhan
tes ., f em ferem Ciru rgióes, poderá. o Cirurgiaó mó r dar-lhes licença, 
fendo primeiro examinada cada h uma das taes peffoas, em prefença de 

·duas, que faibaó curar; e para que fe examine, )e vará por cada exame 
hum cruzado;' e os adjuntos ambos outro cruzado; e levará pelas taes 
licenças tres cru~ados, as quaes naõ· palfaráó pela Chaqc~lla.ria. -

Todo o Sangra dor, que fángrar fem licença .do Fyfico mór, ou do ' 
Cirurgiaó

1 
mór-, terá pena de dois mil reis. _ 

E manda Sua Mageftade , que o dito Ciru_rgiaó mór guarde intei
ramente na vifita, que ora vai fazer pelo Reino, todo o conteúdo rief
ta-Infrrucçaó, po'fro que naõ fe declare no Regi-mento do Fyfico mór, 
de que ha de ufa r naquillo fómente, que fe podér applíc;ar a feu o.fficio, 
e no Alvará affignado por Sua Magefrade, que lhe pa:ffou , pa ra poder 
fazer a dita vifira. Lisboa, 12 de Dezembto de 163 I annos. ::::::; Pedro 
Sanches Farinha. · 

' 

D Om Affonfo, &c. Aos quantos efta virem, fazemos ,faber, que 
os Reis, que ante Nós fora6 em eftes noffos Reinos; vendo que 

mui tas peffoas , affim Çhriftãos , como] u.deos , e 'Mouros , k lançara o 
a ufa r das artes da Fyfica, e Cirurgia, naó fendo alguns delleS. para 
ello pertencentes; e como fe dello feguia perda, e damno a fe~s na
turaes; e querendo fobre ifto prov.er por ferviço de Deos, e feubem, 
e proveito de fua terra , ordenaraó, e mandaraó, que peffoa algunia em 
eftes Reino5' naõ podeffe u[ar das ditas'fciencias fob certa pena, fem· 
primeiro para ello haverem fua authoridade, e ferem examinados por 
aquelles Fyficos, ou Cirurgiões, que feu poder tiveffem·de os exami
nar; e por quanto noffa vontade he de fe a dita ordenança affim guar
dar, e manter, como pelos ditos Reis foi ordenado, e mandado, con
fiando da bondade, e difcriça6 de Manoel Gil, noiro Criado, e Círur
giaó, por quanto entendemos; que he tal, que fará bem, e como cum
pre a notfo ferviço, e proveito do noffo povo, temos por bem fazelto 
no!fo Cirurgiaó mór dos noffos Reinos, e Senhorios; ao qual damos 
poder, e authoridade, que poffa examinar, ~dar ~arras áquelles, que 
achar aptos, e pert.encentcs pará a dita arte de Cirurgia, que feráó em 
no!fo nome affignadas por elle, que livremente por ellas poffaó ufar a 
dita arte. E por efta carta mandamos ao noffo Ghanceller mór, ou ou
tro qualquer; que feu cargo tiver, que as felle fem outra !menta; e , 
qualquer que da dita arte ufa r, fem.noffa carta affignada pelq dito nof-
io Cirurgiaó mór , mandamos, que cada vez qu~ della ufa r, ou lhes for , 
provado, feja prezo, e da· cadêa pague dois marcos de prata, hum 
Pa,ra o dito Cirurgia6 mór, e o outro para guem o accufar. E manda- . 
lllos a todos os Co~re gedores, Alcaides , e Meir:inhos ,] ui~es, e1J uftí-
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, Regimento , 
ças de [}Offos Reinos, e outros quaefquer Officiaes, e pe.ffoas, a que 
ifto pertencer; que prendaõ qu~ efquer peffoas, que da dita arte ufa·· 
rem fem noffas cartas, cada vez , que pelo dito. Gil, noffo Cirurg~aó 
tnór' ou da fua parte forem requeridos' e os naõ faltem fem feu man
dado; e outrofim damos lice_nça ·,e lugar ao noffo Cirurgiaó mór, que 
poffa trazer tres homens com fuas armas, tantas quant01s, e quaes lh.e 
a prover de noite, e de dia, po.r onde e.Ile quizer, para fervirem o offi· 
cio, e prenderem os que o ufarem fem noffa carta de licença; e man
damos a todas as noffas Juftiças, que lhas naó' coutem, nem tomem, . 
nem confintaõ coptar, nem tomar a outra alguma peffoa, (e,.m embargo 
da Ordenaçaõ , e defeza fobre ello: por efta ou.rrofim damos poder ao 
noffo Cirurgiaõ mó r, que poffa conftranger quaeíquer peffoas que da di-.. 
ta arte de Cirurgia ufarem, que lhe venhaó moftrar cartas para ver fe as 
tem , e ufaõ como devem ; e fe lhas moftrar naó quizerem, mandamvs, 
qtJe fejaó p.rezos, e paguem a pena fobredita, e al naó façais; e e.ft~ 
cana lhe ,naó guardeis, fe fellada naó for. Oada em Lisboa a z; de 
Outubro. 'Pedro Gil a fez anno do Nafcimento de Noffo Senhor J efus 
Chrifto de 1448: o qual Meftre Gil jurou em noffa Chancellaria aos 
Santos Evangelhos, de bem, e verdadeiramente, e como deve obrar, 
e ufa r do dito officio, e guard~r em ello noffo ferviço, e proveito do 
nolfo po,vo: e a efta fe dará taó inteira fé, e ·credito como á propria 
do dito livro, com o qual foi concertado. Eu Jorge da Cunha, Efcri
vaó dcfte Archivo Real, e Secretaria da Torre do T.nmbo a fiz em Li f• 
boa a 30 de Julho; e por naó haver ·Guarda mór, affignei e.fte. Anoo 
do Nafcimento de Nofro SenhorJefus Chrifto de 163z. :::.::Jorge da 
Cunha. :::::::Antonio Sanches Farinha. 

Provi{aõ, pela qual o Cirurgiaff mó r pó de commetter aos M editos de outral 
Províncias tirar deva.!Jas dos cafos conte11dos em feu Regimmto, 

e fazer exames. 
I - . 

D Om Joaó por graça de Deos Rei de Portugal, e ~os Algarves' 
daquém, e dalém mar, em Africa Senhor de Guiné, &c. Faço 

faber, que o Doutor Francifco Teixeira Torres, Medico de minha 
Camera, e Cirurgiaó mór do 'Reino, me enviou a dizer, que Eu fora 
fervido conceder aos Cirurgiões móres do Reino, feus anteceffores' 
Provifaó para poderem nomear Medico de boa fatisfaça.ó, o qual pelas 
terras defte Reino pod{:ffe tirar deva!fa, com os Eícrivãcs das mefmas 
terras, das peffoas que intrufamente, e fem approvaçaó, tiem licença 
ufavaó da arte de Cirurgia, fangravaó, e faziaõ as mais coufas perte?~ . 

. cent~s a efta arte; como tambem das mulheres, que tomavaó o ofJictO 
de Parteiras, fem ferem examinadas, e dos Algebifras, e Sàcamólas' 
Gúe fe applicavaó a eftes minifterios, fem .carta de licença, o que tudo 
lhe era prohibido pelo Regimento dd Suppl,icante; e .affim tarnbel11 

. fo ra fervido conceder aos mefmos Cirurgiões móres faculd.a de para 
pode-

. I 
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poderem nomear por todas as terras defi:e Reino' Cirurgiões approva.,; 
dos, os quaes com outros Ci rurgió-es, r.)u Sangradores, tamb~m appro~ 
Vados, e com Parteiras examin1adas, . tlodeffem fazer· qs exames áquel
las peffoas, que queriaó fe.guir, e exercitar efta arte, examinando•as; 
e ifl:o · p e r f e lhe evitar o trabalho ,-e gaftos que faziaó vindo examinar· 
(e. .a efta Corte na prefeoçaJdos Cirurgiões móres, e ainda agora etaó 
(:)brigados a fazer as mefmas defpezas, fe vieffem examinar-fe . perante 
o Supplicante; o que tambem, e pelas mefmas c~ufas fe conc,edera aos 
FyG.cos móres, para que os feus Commiffarios lhe .pode.frem fazer as 
ditas dili g encias, que elles lhe ordenaifem; e ifto em raza-ó de que 
nem o Fyfico ruór, nem o Cirurgiaó mór podiaó ir peffoalmente fazer 
a~ di tas diligencias , pela obrígaçaó , e affiftencia q uoridiana , que de .. 
VIaó fazer no meu Real ferviço; e porque no Supplicante havia as 
tnefmas caufas, e razões, me pedia lhe fizeffe mercê conceder-Ih~ a 
tnefma graça ; e vifto' o CJUe allegou' e re'poftja do Procurador da Co
roa, a que fedeu vifta, e naó teve duvida: Hei por bem, que o Sup
plicante poffa. nomear Med:icos de bom nome, e fatisfaçaó, os C)Ué!eS 
nas terras, em que fore~ nomea~os, com hum dos Efcrivães del~as, 

. poffaó tira r devaffa de rodas as peffoas , que curaó de Cirurgia , ou fa- -
zem .qualquer dos rninifterios 'referidos Jem licença; e autuada a cul·· 
pa, a remettaó ao ~upplicante para a ptoceffar, e fenunciar com o 
rneu Correg edor do Crime da Corte, e Cafa, como determina o Rew· 

' gimento do Supplicante, e he coftume; e affim tambem, que poffa 
nomear para as Comarcas Commiífarios, a fim de que lá fe f~ çaó os; 
exame~, e fe evite o trabalho, e gallos aos examinados , tudo na fór ~ 

~ lUa t'{Ue pede; e e.fb. Provifaó fe sumpr'it~ como nel~a fe contém, e va
lerá, pofto que {eu effeito haja de dutar mais de hum anno, fem. em
bargo da Ordenaça·ó do li v. 2. tit, ·40. em contrario; e pagou de novos 
Q.i rei tos cinco mil e quatrocea1tos reis, que f e carregaraó ao Thefou
rei ,ro delles a foi. 3 r r. verf. do Iiv:ro q·uarto de fu·areceita, e fe regi f .. 
tou o conhecimento· em f6rma no livro quarto do R.egi·fte .geral a foi. . 
12 4, v.erf. · ElRei noffo Senhor o mandou pelos Doutores Jofeph Vaz 
d·e Carvalho , e} oaõ Alvares da Cofta , ambos do feu Confelho, e feuSJ 
Defembarcradores clo Paço. J ofeph Anaftauo· Guerreiro a fez em L if
boa Occid~ntal a 17 de Agofto d.e· 17 40 annos., De feitio defta gratis. · 
Pedr(\) Norberto de Aucourt e P.adilha a fez efc·rever. =: J ofeph Vaz de 
Carvnlho. ~ Joa6 Alvares da CG>fta. =: Por defpacho do Defembargo 
do Paço de 23 deJulho de _1740. ~Jofeph Vaz de Carvalho. Pagou 
cinco mil quatrocentos e quarenta reis, e ao Chanceller m6r nada p.or 
qu;tar. Lisboa Oc'ci.dental, 20 de Agofto de I 7 40. Como V édor Ro~ 
drigo Xavier .Alvares de Moura. -

\ 
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R~eg'in1ento 
I 

Provifaõ [obre os falartos dos Cirurgir!es dos Prefldio.r. 

EU ElRey. Faço faber aos que .efta minha Provifaó virem, que ten· 
do refpeito ao que fe me 'reprefentou por parte de.Bartholomeu 

Coelho., Cirurgiaó mór da Praça da Nova Colonia do Sacramento' 
ern razaõ do Governador della o querer obrigar, a que affifta á cura de 
todos os moradores daquella Conquifta, fem lhes levar paga, fendo 
fó a fua 'Obrigaçaó affiftir ás· peffoas que tem praça, e lograõ foldo, gra
ciofamente, e naó ás mais peffoas moradores na di ta Colonia: Hei por . 
bem de mandar declarar, que ao dito Cirurgiao mór da Nova Colonia 
<ào ~acramento toca levar fala rio das curas, que fizer, a todas as pef· 
f!Oas ., que naõ tiverem praça, nem vencerem foldo Real : pelo que 
mando ao Gcwernador da dita Colonia cumpra, e guarde efta Provi .. 
fnó e a faça cumprir, e guardar inteiramente, como nella fe contém, 

' d' fem duvida alguma; naó C?Contrando, nem prohibindo daqui em 1" 

ante ao .dito Cirurgiaó m6r o levar fala rio das curas, que fizer ás taes 
peffbas; e dla val~rá corno Carta, ·e naó paffara pela Chancellaria, 
fem embargo· da Ordenaç.aó do li v. 2. tit. I 39· e 40. em contrario; e 
fe paífou por duas vias. M.andel Pínhei~o da Fonfeca a fez em Lisboa 
a 9 de Dezembro de z69)· O Secretario André Lopes de Lavre a .6~ 
efcrev·er. 

R E Y. 

Decreto {ob1•e a AtJathomia. 

POrte,r moirado a e:xtperiencia, que a Cadeira ~e Anathornia efta-y. 
:belecida ndb Corte·, que rege o Anathomico Antonio Monravá, 

ferve de pnqca utili~ade , pelas razões, que me foraó prefentes: Fui 
ferv.ido :áppfentar ao ~d'ito Antonio Monravá; e hei por bem, que el11 
quanto aaiift:i.r nei.a Cor•t<e logre o mefmo orden~ao, e emolumentos , 
q·u~ ·v:encia .cóm a dita Cadeira, poflo que naó tenha o exercício della ; · 

·com {ledá.raçãó, que a todo 1o tempo, que fe lhe ordenár qualquer ol!l
tro da düa. ar<te d·e Âllathomia, ferá .ohrigado a executallo ; e naó o 

. faze·Ã~ ·ó, fe ,lhe fufpenderáõ o.s pagamentos até' nova ordem minha . . E 
pda hoa infoit'maça.ó, que ten·fu.o da fcienc.ia, e capacidade do Anatho
m'ico Berna•rdo Sa.ntuci ·, o nornêo para Lente da dita Cadc;;ira; a qual 
rege fá aa f6rma das condiç0es expreffadas no papel inclufo, affignado 
ye.Jo Seóretar1o d.e Rtt:.ad0, e1'R qua.nto Eu o houver por bem, e .naÓ 
mandar o contrario; e vencerá em cada hu.rn anno de ordenado quatr~-

' centos e oitenta mil reis, que lhe feraõ pagos aos quarteis pelo reüdt
mento da Alfandega defta Cidade, moftrando c::ertidaó, de que eftá re· 
gendo a dita Cadeira; 'e o\Jtrofim fe lhe dará.ó em cada hum anno pelo 
mefmo rendimento da Alfandega cento e vint~ mil reis, para aluguel 
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elo c ·irurgiaÕ lTIÓr do Reino. 349 
das cafas em que viver, as quaes fe lhe tomaráó por apofentadoria jun~ 
todo Hofpital Real, J=>ai'a que mais coffi'modamente Roifa fatisfa.zer ás 
obrig:1çóes da dita Cadeira, e para que os Praticantes da Cirurgia fe 
appliquem, como h e precifo, ao efiudu, e pratica da Anathomia, f em 
a qual naó pódem f~r bons Cirurgróes: Man~o, que nenhum Prati
cante poffa fer appro'vado pelo Cirurgi·aó mór do Reino, fem qu,e lhe 
aprefente certidaó do dito Bernardo Santuci , em que attefte com ju
ramento' que pelo qu~ pertence á 1\nathornia eftá capaz de exe,rcitar a 
~irurgia; e a nenhum fe paffará a dita certida0, fem que primeiro fe
Ja examinado publicamente na mefma aula da Anathornia; e merecen
do approvaçaó, pagara ao dito Lente pelo trabalho do exame, e certi
daõ mil é duzentos reis O Confelho d;J F~zenda o tenha affim en ten- · 
cliélo , e pela par te que lhe toe~ ~fará .executar. Lisboa 'occidental , 
4 de Fevereiro de 17 3 2. 

· R~ Yo 

Ordem do Çonfelho r]Jtra.mar#no pt.Jra o Fy.Jic.f! ~ôr do Reirz~~ 

M Anda ElR~i noffo Se~hor pqr ftH ·R.dolpçaé? de vin~e e. f~ te d~ . 
Maio dei}e prefent~ ll·Qno,. qu~ o Dgu~or Cypriaqo qe Pin_a J?~f

t~na, Fyfic? ~ór do.ReiPIE>, n~6 dê eommitfaó a peffq~ alguma, qu·e 
l?.o Rrafil firva por elle, fe n_aó fqr ,l\\l,e_dje~ form}~do pela · U~iverfidade 
de Coimbra; e que o ~efmo Fyll~q mór fa~a novo Regimento na fór
~qa , -.ern qu.e os (ey.sÇ0mmi~ariq:s ~ç.v,e~ proc~der na~ fuas commifsóes 
cem éx,prefs4)es do'8 ~m.olumentos _, qp~ ~;levem leyar.. E qu~ tatl)bem 
faça hum Re~imento para .os Eotic~·rias do dito Ei,lado , s::Gm attençaô 
á~ diftan,eias, em q~ue fi.caó .as terr~~ das partç:S do m·ar~ Fic~nd0 adver~ 
ttdo, que tanto as ellllolumentos dqs (eus C_omrn.iffarios, CQQlQ o§ pre· 
~os dos mecl.ic.amei;ltos, nuae:a de.vem .excede..r o duplo dos preços, que 
ll.eie l\C<inoie pra1ti~aá; e que feitGs os ditos'Regimen~os, os rert)et
t.a a efte _Can.fe1ao. Li~bo.a, o prim~iro d_e Junho de I 7 4?.· CQQl trej) 
Rubricas dos Minifrros do Confelho Ultramarino. · 

· REGI-
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Regin1'ento ' 

REG IM· E N TO. 
DO QUE lJEVEM OBSERVAR 

os COinmif!arios Delegados do F.yftco mór do 
Reino no Ejtado do Brajil. 

/ 

PRO V I S A õ. 

D OmJoaõ por graça de Deos Rei de Portugal, e dos Algar· 
ves, daguém, e dalém mar, &c. Faço faber a vós Conde 
das Galve'as, Vice-Rei, e Capita6 General de Mar , e Ter

ra do Efl:.~dq do Brafil, e a tod9s os Governadores delle-, Chance!· 
ler, e mais' Miniftros da'Relaçaó da Bahia, Ouvidores, Giun~ras, 

· Jufti~as, Officiaes, e pe!foas do dito Eftado, que Eutfui fervido man; 
dar faze~ pelo Doutor Cypriano de Pina Peftana, Medico de minha 
Camera, e Fyfico mór do Reino, o Regimento, que ·ao diante vai co· 
piado, pa.ra que os feus Commiifarios fe regulem por elle, e obfe:."' 
vem nas Conquifias; e hei por bem, que cumprais, e façais cumpnr 
o dito Regimento; e indo a rnefma: copia affignada pelo Fyíico mór do 
Reino, e fobfcrita pelo Efcriva6 de feu cargo, fe lhe dará tant,a fé, e 
credi~o, como ao ,Regimento copiado, o gual ferá regiftado nas Se· 
ereta rias dõs Governos, na Relaçaõ, Ouvido tias, e Camera.s do mef
mo Eíbdo. 'ElRei noffo Senhor o mandou pelo Doutor Alexandre .Me .. 
telto de Soufa e Menezes, e Thomé Gomes Moreira, Confelheiros do 
feu Con[elho ,Ultramarino. Theodoro de Abrel!l Bernardes a fez em 
Lisbo'à' a r 9 de Maio de :17 44· 0 Secretario Manoel Caetano Lopes 
de Lavre a fez efcrevrN. ;::: Alexandre Metello de Soufa e MenezeS· 
::::::: Thorné Gomes Moreira. 1

' -

P. O r fer do Real ferviço de Sua Mageftade , e Ordem fua de 21 
de Maio de 17 42 , gul! no principio defl:e vai copiada nas co f
tas da Provi faõ do me f mo Senhor, para que fe faça particular 

Regimento, para fe regularem em os Eftado·s da America _, affim o; 
Comm i ífarios do Fyfico mó r, como tambem os feus Officiaes, que na.o 
tinhaó Regimento, e fem elle levavaó emolumentos, e fó por arbt\ 
trio dos mefmos Commiffarios, que os faziaó exceffivos, de que refu~
tavaó queixas dos TaífJllos do dito Senhor, ao que fe devia dar prov1~ 
dencia, para que a ambi.çaó naÓ' caufalfe prejuízo, nem t2mbem o e}C· 
perimentaifem os mefmos Offi::iaes: pelo que fe precifava de div~rfo' 
e particular Regimento, ufando da mefma authoridade, e poder de 
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dos Comrniífarios do Fyfico rnór.' . ").)I 

~eu · cargo, e o que o me f mo Senhor me dá na referida Ordem, man· . 
. do, que fe regulem os Commiffarios , -e Officiaes, na fórma feguinte. 

I · Os Comrniffarios do Fyfico mór feráó Medicas approvados pe· 
la Univeríidade de Coimbra ; e de trces em tres annos vifitaráó as boti;. 
cas, que houverem no diftriélo da fua commiffaõ ,.levando em fua com~ 
panhia tres Boticarios dos approvados pelo Fyfico mór. 

2 "Examinaráó fe os Boticarios faé approvados , e tem Cartas paf-' 
fadas pelo Fyfico mór do Reino; e tambem fe tem o Regimento or· 
denado. para os preçns dos medicamentos, e fe tem as balanças iguaes, 
e os pezos , e .medidas affilados pelos Officiaes deftinados pelas Camee 
raspara efta afferiçaõ. 

3 , E examinaráó fe os t,nedicamentos fa.õ feitos com a perfeiçaó, e _ 
bónda9e, que ma'nda a arte Farmaceutica, e fe nelles exifte ainda a· ' 
queHe vigor, e efficacia, que poffa produzir o effeito, para que foraó 
cornpoftos; e ve,raó todos os fimplices, e compoftos, que nas boticas 
houver, fem ex.cepçaó alguma. · r 

4 Semelhante vi fita faráõ aos Drogiftas, e mais peffoas, que tive .. 
rem medicamentos p,ara vender. E teráõ cuidado, logo que chegarem 
as frotas, ou navios aos pórtos, de faberem fe vaõ boticas, drogas, ou 
medicamentos para fe venderem, e lhe faráó logo a primeira v dita, 
'para nella procederem COIIl O mefmo exame J afficn DOS fimplices, CO• 

mo nos ccl>mpoftos. · 
; De mais deftas vifitas, que deve fazer quando chegarem os me- -

dicamentos aos pórtos do mar, e de tres em tres annos, em todas. as 
boticas, poderá tambem o Commiffario do Fyfico m6r vifitar, e exam!_· 

. na r todas as boticas, e lójas de drogas, quando entender, que he con
Veniente, ou por o:fficio, ou·p·or requerimento de parte: porém deftas 
v1firas extraordinarjas naó levará emolumento algum ; porque fó das 
\'~fitas , que fizer de tres em tres annos , e das que fizer, quando o~ me
dicamentos chegaó aos pórtos do mar, levará os emolumentos, c1ue 
abaixo f e declaraó no num. 9· -

6 . Fará muito, por que os Boticarios , e Droguiftas · naó tenhaõ 
, noticia do tempo, em que fe lhe ha6 de fazer as vifitas, para que fe naó 
acaUtelem, occultando alguns me,dicamentos corruptos, ou mal pre
paradeJs, ou valendo-fede outros, que naó fejaõ feus. E fe lhe conftar, , 
que lhe àccultaó alguns medicameotbs, mandará pelos íeus O.fficiaes 
dar bufca, e tirar das gavetas _, para fazer nell~~ o devido exame. 

7 Achando-fe nas vifitas, e exames alguns medicamentos, ou fim 
plices, ou compoftos com incapacidade, ou defeito, os mandará que i~ 
tnar, ou lançar aonde fe naó poffaõ tornar a recolher; .e coodemnará 
ao Botitario, ou Droguifta, ou outra qualquer peffoa , , que· os tiver 
para vender, em quatro mil reis pela primeira vez, e em oito mil reis 
pela fegunda vez, que for comprehendido ; e· fe tornar a delinquir no · 
tnefmo, ferá.na terceira vez fufpenfo, e .lhe mandará o dito Cornmilfa
rio fazer auto pelo feu Ef~rivaõ ,juntando-lhe a prova, e o exame, em 

qur; 
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· Regimento 
que affignem os Examina.dor_es, para fer fentenciado, como forjuftiça, 
pelo Fyfico rnór do Reino, a quem fará remetter por traslado eft-a GUl· 
pa, com citaçaó da parte, para vir dar a fua defeza. 

g As penas referidas no num-. antecedente, feráó fómente impof~ 
tas aos Boticarios, e Droguiftas exiftentes no Efl:ado do Brafil ; e naó. 
fe entendeiáÓ, nem pratlcaráó com os medicamentos, e drogas, que 
forem nos navios, porque fe pódem corrornp·er nas viagens; e nef
t,e cafo naó terá a peffoa, que os levou, mais pena, que ferem-lhe os 
ditos medicamentos, e drogas corruptos lançados em parte, donde f e 
naó poffaó tornar a recolner. · 
. 9 b Efcrivaó do Cornmiífario do Fyíico rnór terá hum li.vro, em 

que carregue as condemnaçôes, que fe fizerem, as quaes ficaráó em 
depofito ate fe applicarem na fórma do Regimento do Fyfico mór do 
Reino, a quem o feu Commiffario dará t.odos os annos conta das con-

. demnaçóes '· que tiver feito, com toda a_individuaçaó, e nomes dos 
condemnados, e das cauías por que o foraõ, para o rnefmo Fyfico mór 
lhe orden~r o que for mais conveniente. 

I o Achando -(e que algum Botica rio, que vende medicamentos 
por receitas naó tem Carta do Fyfico· rnór, nem h e dos vinte do parti-. 
do da Univeríidade de Coimbra, lhe mandará fechar a botica, nem 
confentirá , que prepare, nem venda medicamentos; e mande fazer 
hum au.to pelo f eu Efcrivaô com toda a prova neceffaria de.fta culpa, ' 
citada a parte para o, di'to auto, e tambem para a remeffa delle para o 
Fyfico mór, a quem compete fentenciallo, conforme a culpa, e o li· 
vramento do Reo. . . 

I I Achando-fe em alguma boticà, ou lóje de drogas os pezos, ou 
medidas fem affer-içaó da Camera, os csmdemnará em quatro mil reis, 
na fórma que fe pratíca no Reino; e fendo comprehendido fegunda 
vez, lhe fará auto, que remetterá ao Fyfico mór, citada a parte, para 
fe proceder ás mais penas, como for juftiça. 

12 Exarni.ne fe nas boticas ha todos os fimplices, e compoftos, 
que lhe faó dados para poder ter botica aberta; e o Boticario, que na6 
tiver as couías precifas, ferá condemnado a arbítrio do Commiffario, 
de quem a parte poderá appellar para q Fyfico rnór. 

13 Terá o dito Commiffario particular cuidado de examinar pelo 
modo , que lhe parecer, fe lhe foraó maniteftos todos os medicamen.; 
tos nas vi fita~ ., e exames; e quando achar' que fe lhe occultilfa6 al· 
guns, lhe imporá as penas referidas no num. 7· · . 

·14 Quando nos exames dos medicamentos forem eftes julgados 
por bons, ou por ruins, pelos votos de dois dos tres Botica r'ios-, que 
o Commilfario lev.a para Examinadores, feráó e

1
ffes medicamentos jul

gados por taes, fem embargo, que tenhaõ o voto do terceiro em-con
trario, e fe'm fe admittir replica ao Boticario: porém Íé efre no princi
pio da vifita der alguma razaó de fufpeiçaó, que tenha contra algum 
dos Examinadores, o Commiífario do Ryíico mór examine efta razaô 
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dos Con1miifari0s do Fylico mór. 
d~ fufpeiçaõ; e acha.ndo que he legitima, nomee em lugar do rccllfà.., 
do outro Examinador, a quem dará juramentO dos Santds Ev~ngelhos il 
affim como tarnbem o deve dar aos ttes Examinadores, para q'ue debai ... 
:leo delle, e ém fuas conf,o:iencias julguem a bondade ; ·ou defeito· dos . 
ditos medicamentos. 

_IÇ Pod·erá o dito Commiff-nrio com os Bodcatíos Viíitadores ex"' 
·, ·aminarem os O.fficiaes de Boticario, que tiverem aprendido nos diftri:.. 

él:os .das fuas commifsóes, tendo praticado quatro annos ~om Botica .. 
rio approvado\ do qual deve apreferitar certidaó jurada aos Santos . 
Evangelhos, e reconhecida po.r Tabelliaó, pela qual conft:e · naõ fó 
d?s ditos quatro annos de pratica, mas tambem de que o feu Meftre 
o. julga capaz. para exercitar a mefma a'rte; e fem embargo da di'tla,cerc 
tida5 , ferá novamente examinado; e achando-o capaz, lhe paffaráõ 
o dito Commiífario, e Examinadores fua certidaó authentica, e jura
da aos Santos Evangelhos, _ para com t!lla requer~ r ao Fyfico mó r do 
Reino a fua Carta de approvaçaõ, fem a qu~l naó poderá ufar da dita 
une'· e fó lhe dará licença o d~toJuiz Con:Jmifl}rio para ufa r della até 
á volta da primeira ÜG>ta; a qual licença lhe naó poderá prorogar por 
m.ais tempo. _ · 

16 O Commiffario do Fylico mór do Reino tirará. em çada lmm 
ann'o huma devaffa, en:i que examin~ fe alguni Cirurgiaõ , ou pdfoa ''J 

que naõ for approvado de Medico pela Uni veríid :r1de de Coimbra, ou 
naõ tiver licença do Fyfico mór do Reino, cura de Medicina, cu ap m 

piica remedios a·os enfermos. - · "' 
' Item , ' f e algum Botica rio leva pelos medicamentos rnús do con., 
teúdo no feu Regimento. . . 

Item, fe algum Botica rio f e imtrom'ette a curar, ainda que féja pe .. 
las rece_itas· dos Medicas, que vaõ á fua botica , appliq_ndo-as a dif .. · 
ferentes p.effoas parà que na6 foraó feitas • 

. Item, fe alguma peífoa, que naõ for Boticario appravauo, pre. 
para, e vende medicamentos. 

E naõ pronunciará os culp~dos nefras devaffas, e as remetterá ao 
~'yfico mór do Reino, para ell~ -proceder por ellas, na fórmt: de feu 

·Regimento. . 
, z 7 N ao poderá o Delegado do Fyfico mó r do Reino dar licença a 
Peff6a alguma para curar de Medicina. . · 

1 S O mefmo Delegado dará conta todos os ànnos ao Fyfico ntór 
do Reino de todas as boticas que vi'fitou, e dos autos que fez c0ntra 
os culpados , e das condemnaçóes que lhes i'mpoz, remettendo junta .. 
ll'lente certidaó do feu Efcriváó ,'que ferá tirada dos livros 1 qu1e deve 
ter para çfre e.ffeito; e faltando neft~ parte ·, o tt em outra algt,t,ma ~o _ 
difpofto _nefte Regimento, fe•rá caftigado ~ confor.me a fua culpa, pelo 
li'yfico mór do Rei11o. . -r.,~-
, 19 O CorrtmiJfario do· Fyfico n1ó~·, e os feus· Officiaes teráõ de fala rio · 

ern ca·da h uma das vifitas, que d~vem fazer de tr€S em tres ann:os 1 ~ 
Totn. VI. . ' . Yy , . na·~ 



3 54 Regimento 
nas que fazem quando os medicamentos chegaó aos pórtos do mar, 
como rambem o Fyfico mó r dó Reino, 1 dez mil e oitocentos reis por 
cada botica, ou lúje de drogas, que vifitarem ; a faber: quatro mil e 
oitocentos para o Fyfico mór do Reino, dois mil e quatrocentos reis 
para o dito Commi.ifario Delegado, e novécentos e feffenta reis para 
cada hum· dos Botica rios Examinadores, quatrocentos e cincoenta reis 
para o Efcrivaó do dito Commilfario, e trezentos e cincoemta reis pa· 
ra o feu Meirinho. 

20 Terá o me f mo Commiífario de Fyfico mór de cada exame,. que 
fizer de Botica rio, mil e feifcentos reis, e cac:ia hum dos tres Botica· 
rios Examinadores oitocentos reis, ainda que o examinado naó feja 
com approvaçaõ; porque deve depoficar antes do aélo de exame, naÓ 
f6 efres emolumentos, mas tambem os do Fyfico mór do Reino; e dos 
feus Officiaes, que ~mporraõ nove mil cento e vinte reis; a faber: ,qua
tro mil e oitocentos reis para o FyGco mór do Reino, quatrocen.tos e 
oitenta reis para cada hum dos cinco Ex:rminadores da Corte, quatro· 
centos e oitenta reis para o Efcrivaó do Juizo, e cargo do dito Fyfico 
mór do Reino; quatrocentos e oitenta para o Meirinho do Juizo, e 
quatrocentos .e oitenta para o ECcrivaó da Vara d o .Meirinho; e qua~ 
trocentos e oitenta de efmola para os Santos Cofme, e Damiaõ , por 
fer efre o eftyto praticado f em prc em fe,melhantes exames. 

2 I Terá cada hum .dos Commi.lfarios do Fyfico mór hum EfcrivaÕ 
do feu cargo, e hum Meirinho, que o àcompanhem nas diligencias, 
e façaó as mais, que lhes ordenar, para melhor fe executar o q qe nefre 
Regimento fe difpoem; ·e em quanto lhe naõ forem nomeados defte 
Reino, pedirá cada hum dos Commiffarios ao Governador da fua Ca
pitanía hum dos Efcrivâes aétuaes, que mais apto lhe parecer, para 
íervir perante o dito Commiffario, como tambem h:um Meirin-ho, que 
execute as ordens do di to Commi.lfario, e faça as diligencias, que e1le 
lhe ordenar. · · , 

22 E porque o Commiffario Delegado, e feus OÍiiciaes poderá6 
faltar ao cumprimento do que nefte Regimento fc lhe ordena, occul .. 
tando os autos dos culpado~, ou naó os lançando nos livros, ou as con· 
demnaçóes, e vi fitas, que fizerem, ou excedendo a fua comrniffa6, oll 
levando mais do conteúdo nefte Regimento, o Ouvidor geral do di f~ 
triél:o inquirirá na Correiçaõ fobre eftes procedimentos; .e achando·os 
culpa~os, remetterá a culpa ao Fyfico mór, affim como deve remett:r 
as culpas_ dos que curaó fem Carta, nem licença do Fyfico mór, n~t! .. 
:ficando-os, para que em certo termo fe venhaõ linar perante o Fyúco 
mór, na fórrna da Ordenaçaó do li v. I. tit. )8. §. 3 3· 

2 3 E porque os Medicas mais aptos fe naó devem efcufar de ac .. 
ceitar as commifsóes, que o Fyfico m6r lhes conferir, nem os Botica· 
rios mais capazes devem efcufar-fe de ferem Examinadores, e Vifita"' 
dores dos Boticarios, por fer hum ferviço dos mais importantes 11a. 

Republic'a, e o mais util á faude dos vaffallos de Sua Mageftade, que 
eftas 



dos Con1miffarios dó Fyfico ·mór. J;; 
efi:as diligencias fe faç~ó pelas .pe1foas mais doutas nas fuas proflfsóes d . 

o Governador do diftritl:o conftrangerá aos nomeados, tant«;> no carg; · 
de Commíffario Delegado do Fyfico m1Ór do Reino , .. como aos Vifita .. 
dores dos Botica rios, para que acceite com effeito, no cafo que ore ... 
pugnem faze.r. 

E nefta fórma hei por acabad·o efte Regimento, que faço naó fó~· 
lllente em virtude da jurifdicçaó do meu cargo, mas por efpecial man ... 
dado de Sua M·ageftade, como no principio deixo decla-rado. Lisboa J 

16 de Maio de 1744.:::::: Doutor Cypriano de Pína Pe.ftana, Fyfico rnó.r 
do Reino.:::: Por defpacho do ConCelho Ultramarino de 16 de Outu~ 
b.~o de 1745 foi arbitrado o emolum~Flto, que fe deye pagar de.fte Re~' 
g1mento ao Efcrivaó doJuizn, e cargo do Fyfico mór do Reino, em 
quatroce.ntos reis pelos C.oqüpiffarios do dito Fyftcô mór, e mais pef
foas, que os comprarem , para as Comarcas dos pórtos do mar no Ef~ 
tado do Braftl, e parca os das Comarcas interiores do mefmo. E.ftado em 
feifcentos reis. :::::: Com cinco Rubricas dos Confelheiros do dito Tri
hun.tl. B- eu Ignaoio Ricardo d~ · Silva o fiz eferever, e fob.Ccrevi. :=: 
noutor Crpriano de Pina Peftana: _ 

I 

L E I, 
:PELA QUAL S.MAGESTADEMANDOU. 

crear a Juntá do Protomedicatv , extinguin_~ 
do os en1pregos de Fyjico mór, e Ciru_r-

• ,- I gzao moro 

D ONA MARIA por graça de Deos Rainha de, Pottugat, e doJ 
Algarves, dáquérrr, e dalém mar, em. Africa Senhora de Gui .. 
né, e da C rmquifta, Navega~aó, Commercio da Ethiopia, 

Arabia, Pe-dia, e da India, &c. Faço faber aos qu·e dia Lei virem, qut: 
fendo-me prefentes os muitos eftragos, que com irreparavel prejuízo 1 

da vida dos meus vaffallos- tem refultado do perniciofo abufo, e efi:ra .. 
. nha facilidade, com que muitas peífoas faltas de principiai, e conhe
~imentos nece.ffarios, fe anirnaó a exercitar a faculdade da Medicina; 
e arte de Cirurgia; e as -frequentes, e laft.imofas defordens pratica· 
das nas boticas deftes Reil'los, e dos meus Domiliios Ultramarinos , 
em razaó de que muitos Botica rios ignorantes fe empregaó nefte ,exe_r. 
cicio, fem t'erem precedido os exames, e licenCias neceffarias para po~ 
derem ufar da fua arte: E porque efte objeEto he o mais impõrtante, 
e o mais effencral, que deve occupar a minha Real confideraçaó, pois 
llelle fe intereifa o bem commum, e a conferva~aõ dos meus va:trallos : 

Tom.VI. 'Yyii , E 



.Lei .fobre a creaçaõ 
·E querend9 obviar os inconvenientes, e funeftós acontecimentos, com 
que ··até agora, cóm grande defpra~er meu, tem .fido pert.urb.ada a or· 
dem -~ ·corri que fempre fe devia proceder em hu!f.l 'affurnpto taó ferio' 
e de tanta poQderaç·a,ó: Ma1:1do, o.rdeno, !! he minha vontade, que na 
minha Corte,' ·e-Cid.ade de Lisboa feja logo creada, e erjgida, cqm~ 
por eftaJõq fervida ·cre-<n; e erig.ir~, humaJ unta ·perpetua, que ferá de· 
noll!liríad·a·à}tlnM do Protomedicato, a qual ferá compofta., e r~gulada 
na maneira feguinte. · · -

_O .fc;>5redito. Protomedicato fe comporá de fete Deputados, os 
quaes:feráO. a rnovi:veis de tres em tres annos .; e doís mez'es antes de fi· 
nalizar o trilennio. , me dará conta de que efl:aó .. a· acabar, -para E.u no .. 
mear os ·q~e haó de coÜrinuar no mefmo exe.rcicio, ou aquelle~, qu~ 
de nova ·houverem de entrar na mdmaJunra·. Far-á as funçóes de·Pre· 
fidemte e Mietlico; que for mais amfigo, . e p6r tal reconhecido peloS , 
outrds D dparados , na fórma gue cofhumaõ votar nasJ untas, á que fa6 
chamados.pa ra algum enfermo. r. _ , ·• 

Servir·áó o emprego de Seçreta,rio os dois'Efcrivães, qu~ po-r mer
cê minha excrcitavaõ os o.fficios de Efcrivaõ de Fyfiço mór, e Ciru·r. .. 
giaõ mór; os quaes prepararáõ os proceffos, e ferviráó no que perten· 
cer ás f~as. refpeéli v as repartições, . vencend_o o ~I?efmo orden~do, e 
emolumentos' que fernpre perceberaõ pelos feus o:fficios. 

Será Juiz Acccifor o Corregedor do Crime da Corte, e Cafa' 
que fervirá na rnefma_ fórma, que até agora praticava: obfervando-fe 
~m tud6, -que . naó obftar á difpofiçaõ de fia Lei, os Regimentos por 
mim .approvados, e pelos quaes fe regíaó os mefrnos Fyfico mór, e 
Cirur:gia? Jnór·, . cujos empregos fou fervida extinguir, como fe nunca 
tiveffem exiftido. E porque poderá fer ma.is util ao meu ferviço, e ao 
bem publico, diminuir, alterar; ou accrefcentar alguns Artigos doS 
ditos Regimentos, cujas difpofições. pela diuturnidade do tempo fe 
achem fer hoje impraticaveis, os me f mos Deputados me fará6 prefen· 
te o ·qu~ a efte rei peito lhes parecer mais oppor.tuno, para Eu mandar 
dar as provi"dencias neceffarias. , · 
. H::1 verá hum Porteiro, que terá .a f eu cargo tudo o que pertenct(r 
ao preparo da referida] untá, e affeio da Cafa. 

O rendit:nento, que deve ter o dito Protomedicato, ferá o mefmo. 
que_ fempre tiveraó o Fyíico mór, e Cirurgiaõ mór, conforme o ufo' 
e .eftylq , gue a efte ~efpeito fe achava eftabelecido; e fe recolherá e~ 
,hum cofre de tres chaves, das quaes terá huma o Deputado mais ann .. 
go ; outra o que f e lhe fegui r; e a outra o Efcrivaõ, que for mais aO" 

~:igo no e?'ercicio do feu officio. 
As Sefsóes fe faráõ tres vezes na femana: ás Segundas, Qyartas' 

e Séxtas de tarde; e ' fendo feriados alguns dedles dias, ficatáó .transfe .. 
ridas pHa o feguinte, naó fendo tambem feriadO.; de modo, que, a.t· 
tendendo-fe ao prejuízo das partes , fe naô falte a hum taó oecelfan_o· 
expediente. ·os Deputados entraráó pelas tres horas, e fahiráõ ~s feJS 

· ' no 



da Junta do Proton1edicato. ) ) 7 
no tempo de Veraó; e entraráõ ás duas para fahirem ás cinco no In~ 
verno. ' · · 

_ Para f e executar, como convêm, o que acima deixo determina~ o : 
Sou fervida nomear para Deputado~ do dito Pro.tomedicato a Joaquim 
Pedro de Abreu, Mctnóel da Silva Moreira Paifinho, eJ ofeph Rod ri
gues de Andrade, Medicas da minha Real Camera; aJofeph Ignncio 
da Cofb Freire, e Antonio Soare~ de Macedo Lobo, Medicos da Ca. 
fa R eal; a Domingos de Ca.rvàlho ~eiroga ~ Cirurgiaó da Camera; 
e~ Florindo Antonio de ·soufa, Cirurgiaó da Cafa Real: Os quaes 
todos h.averáó de feu ordenado 4-,~zll!ntos e qua_renta mil r-eis em cada 
h~Jtn anno, pagos aos q'uarteis p,elo c.ofre do fo.o.reqit<;> . .re~~imcnto. 

O ?o rteiro, que entrar, agora .a (ervi r no Pro.temç:qic~to, f~ r á ef
t~ vez por mim nom.eado, indep~ndente d~ prô.p>Q,ila alg!Jt11·~ i pqréll1 
\"aga,ndo o dito emprego, o mefr;no ProtoqJedica.to ,me prop,Qrá t~~,:~ 
pdfoas de ,conheci~a pwbidade, ,para Eu nqg:Jear a qt}e ú1 ~ . p.arece~ 
lllais idonea para o refe~ido exercLsio ~ ven~et~d.o , P,e ordena4p1duzen· 
tosmilreisannuos, pagosnafobredit!l . f6rqta.~ ~ .,. 
· Occorrendo porém alguma Çuvida na e.c.'lCecuÇaó do que nefta mi : 
nha.Lei fe ~cha difpofto, o Protqmediçato t:QO fará Jogo prefent~ co~ 
tucl:o .o mui.s, que julgar conv.enient~ á {t(bli~e~1~-ia ~~i!e novo dl:abele.-
cimento, para Eu .ordenar o que.fq.r.fervida. 1 ·.h. ~ , .. 

P~lo que: Mando á M~1;a dp Qe(e'mbarg,~ _qo P,açq; Prefidente 
do meu Real Er~rio, Reged9r da Cafa da .Supp)íça.çaó, Conf.çlhos d~ 

· minha R~al Fazenda, e Ultramarino, Mez~ da -Confc.iencia, ~ Or
<lens, Senado da Camera, Capitães Geryeraes, Governadores, Def
embprgador.es, Corregedores, Ou.v.idores, Jqize~, e mais Officia.es 
·deJuR~ça, a quem o conheci.nw_nto defta pertencer, que ;t çumpraõ, 
guardem; e façaó cumprir, e· guardar taó .inteiramente, .corno nell~ 
fe contém , fem duvida, ou embargo algum; ,e naó obftantes quaef
quer Le.is , 'Alvarás, Regimentos, Difpofiçqes, ou Eftylos .em contra
!i·o, que todas, e todos hei por derogad.qs, como Íc de .tudo fizdfe 
Individual, e expreífa mençaõ, para os referidos effeito~, fica.ndo alí~.s 
fempre em feu vigor. E ao Doutor Antonio Fçeire de Andrade Enferc 
·tabodes,, Defemls>a~gadcH do Paço, e C,hanceller mór deftes meus Rei• 
nos; mando, .qu.e a.faça publicar na Chancellaria, e que della fe re:
lhettaó ~opia·s a todos os Tribunaes, Cabeças de Comarcas , e Villas 
.deftes Reinos, e feus Dominios: Regiftando-fe em tÇ>dos os lugares,. 
Onde fe coftumaó regiftar femelhantes Leis ; e mandando-fe o origina_l 

·Para a Torre do Tombo. · Dada po Palácio de Noffa·Senhora da Aju-: 
'da a 17 àeJunho .de 1782. . 

A RAINHA Com Guardao 

REGI-



Regitnento dos Verdes , 

~~~I-oS~X~foiQ5~~?o!~~I<~12o1:<~j~oio5ffi~Io$Wo5?o!o5~~~o$~~o$&f~M>3~~~.,;~~ 
. ' 

R E G I 11 E N -T O 
DOS J7 E-I{ DE S E M ·O }.;7 TA D .O S . . ' . ' 

dq C an1po ·de Ourique . . .. 

D OM PEDRQ por gr:tça de Deos' Rei de· Portugal, e d~s 
A'lg~rves· , d'âq'uém; e dalém mar, em Africa Senhor de Gm· 
né, e da Conquifta, Navegaçaó, Commercio da Ethiopia, 

Arabia, Pedia, e dá lndía, &c. Faço faber a todos que efte Regimen· 
to virem, que tcndo "confideraçaó ás vexações, e aggravos, que os mo· 
radares aillm da 'Comarca do Campo de Ourique, como os de fóra del· 
la experirnentavaô, por riaó h_aver Regimento, que baftan,ternente pro· 
veffe fobre a fórr_na, que haviaó te~ no pagar das montas, que fe me de· 
vem, procedidas dos 'paftos 7 que feus gados comem; porque fuppo_f· 
to houvdfe hum do Senhor Rei p. Manoel, que fanta gloria haja, e!11 
que a· tudo provêo.; conforme aos tempos em que foi feito: com tudo 
havendo agora refpeito aos preÇentes; e ·á vari_edade de efiylos, que 
f e introduziraó ·, e océurren.cia de ríovos c a fos, que fe naó achavaô de· 
terminados; como támbem á que os creadores affim como levando os 
feus gados melhorados com os ditos paftos, he muito maiot: o 'valoC 
por que ·os vendem ·; affim da mefma forte he jufto feja mais crefcida a 
monta , que me pagaõ: pelo que fui fervido mandar fazer efta nova 
reforma com todas as advertencias, qu·e me pareceraó importantes pa· 
ra melhor con[ervaçaó de meus vaffallos, e melhor adminiftraçaú de 
minha Fazenda , preceden~o as informações que foraó neceffarias, 
que primeiro mandei ver, e ponderar em o meu Tribunal do Confe" 
lho da Fazenda , e com o feu parecer ordenei dle Regimento na ma· 
neira feguinte. · 

PRimeiramente hei por bem, e mando, que todas as peffoas de,qual" 
quer eftado, e condiçaõ que fejaô, aflim os moradores das Vil) as' 

e Lugares. da Comarca do Campo de Ou ri que, e feus Termos, como 
quaefquer outras de fóra delle, que trouxerem ao dito Campo gados' 
e c·om elles comerem os meus pailos, e beberem as minhas aguas ., por 
qualquer tempo do anno, que nelle andarem, fera6 obrigados a p-agar 
para a minha Fazenda o direito das montas, p elo modo d ecla rado elll 
os C a pi tu los feguintes. 

CA-



e Montados do Cán1po de Ouriquee 3) 9 

CAPITULO I. 

· Trata-fe do modo corn que fe haó de pagar as montas do gadg orvelhutn. 

1' TOda a pe1foa, que tiver gado _ovelhurrt, pagará para minhm 
Fazenda de cada cem ovelhas huma, das quaei 'efcolherá 

primeiro o criador feu dono duas, e das novent~ e oito que ficaõ, fe 
efcolherá a que houver de fer da monta, a melhor, quer feja parida, 
q.uer alfeiria, ainda ql.le chocalho tenha, ou naõ; ~o mefmo fe pra .... 

. ttcará nos carneiros. 
2 E quando as ovelhas, ou carneiros, que fe montarem, naó che• 

garem ao numero de cento,. e ,forem cíncoenta, fe-pagará meia cabe .. 
Ça; e riefte cafo ferá o mefmo criado~ que, monta, o que ha de avaliar < 
a ovelha, ou carneiro de que f e h a de pagar a meia cabeça; e rta eld .. 
Çaõ do Procurador dos Montados, ou do Rendeiro, havende·o, fica
rá o acceitar a cabeça inteira~ tornando ao criador a metade da eftima• 
çaõ em que foi avaliada, ou deixalla, e r·eceber delle ametade do va
lor .. , em que a avaliou. . ' . · . 

3 E quando chegarem ao numero de vinte e cinco, fe pagará hum 
quarto; em cuja eftimaçaó, e valor fe terá a meima fó.rma, que man~ 
do fe guarde, quando {e ·paga me'ia C;jb€ça. . · 

·4 E as cabeças q'ue fobrarem, que naó chegarem a eftes numeros 
de cento·, ou de cincoen~a, ou de vinte e cinco, pagaráó a tres reis . 
por cada h uma. ' 

S' E porque os criadores muita~ V'I!Zes na efcolha que tem de ·duas 
cabeças em cada cento affignafl mais daquell.as que devem, a que vul
garmente chamaó rnonferir: Mando, que fetido achado que affignou 
lhais cabeças das que devia , lhe naó valha a e-f colha 1 antes eot todo ·o 
rebanhn fe tiraráõ as da monta, C:m qiit'erença alguma. 

6 Cada faro de ovelhas, ou carneiros, que de fóra vierem paftar 
ao campo:, pagaráõ hum carneiro, a que chamaó do y.erde, como fem':" 
Pre foi u[o, e co.ffnt'ne, quer o rebanho feja grande, quer peqtleno; e 
fera bom' e de receber' ainda q r.te naó feja dos melhores: entendeu .. 
do-fe' que nunca o criador ferá oh ri ~a do a dar d'aê1ue1les que traz para 
a criaçaó das fu~s ovelhas, a que cham~ó marocos ~ e efta· faculdade 
lhes concedo por uazaó dos P.dl:ores cortarem a rama , e.lenha que lhes 
for neceffaria ., fem por iffo ferem encoimados, ainda que naó tirem. 
Alvará de licença: poré'11 na6 cortaráó arvore por pé, nem mais Ie .. 
nha' que a de que neceffitarem par'a o ufo das (uas malhadas' e repa
ro dos feus gados; porque fazendo o contrario, incorreráó nas pena.s 11 
que ao diante -faó impofta~ aO's que fazem femelhantes córtes._ 

7· Efta difpofiçaó de pagar hum carneirO' do v·erde de cada fato de: 
0 \relhas, óu carneiros, que vem· ao campo, fe ent~nderá naquelles ree 
banhos, que fe compoem de Pigalhaes de parceiros; porque paga.~ ,,., 

lraQ 



;6o Regimento dos Ve_rdes, 
ráõ hum fó carneiro do verde; e nefta parte hei por de rogada a difpo· 
fiçaó do Regimento antigo, pela qual eraó obrigados a pagar de cada 
duzentas cabeças h um , e de cada quatrocentas dois, em favor dos 
criadores da Serra da Eftrella, que faõ os que ordinariamente traze~ 
rebanhos, que f e confti ruem de parcei-r-os, tendo attençaó á diftanc1a 
donde vem, fem faltarem no campo com feus gados. 

~ E -porque póde acontecer naó ter o criador carneiro algum, que 
dar de verde, nefte .cafo dará h uma ovelha, quer parida, quer alfeiria, 

..: qual mais quizer acceitar o Procurador do montado, ou o Rendeiro' 
h .a vendo-o. 

C A P I T U L O II. 

Trata-fe das montas do gado vacct1m •. 

1 TOdo o criador que tiver gado vaccüm, e com elle paftar e[ll 

o campo ~ pagará para minha Fazenda de cada ·cem cabeças 
hum~ vacca, das quaes efcolherá o criador feu dono duas; e das no~ 
venta e oito que ficaõ, efcolherá o P~ocurador dos montados, on ° 
Rendeiro a que pertencer a monta, e ferá a melhor, quer feja parida, 
qurr alfeiria·, ainda que chocalho tenha. . . 

2 E de cada cincoenta cabeças pagará huma Aralla, em que prl" 
~ meiro efcolherá o cria-dor huma, e das que ficarem efcolherá o Proc1u· 
rad.or do montado, ou o Rendeiro-a que percencer a monta, e fer:l a 
melhor; e de cada quarenta vaccas pagará huma Anelha, precedendo 
a mefma fórma de eicolha, que mando obfervar qt;~ando f e paga Aral la. 

· 3 E porque p6de acontecer que o criador naó tenha em rebanho 
Aral la, ou Anelha, que poffa dar, nefte cafo pagará as fuas juftas va
lias, que (e arbirnuáõ por dois louvados de boa ·confciencia, e que 
bem o entendaó; os quaes o Ouvidor, que afliftir ? .... montas, elege:á 
logo no principio dellas, e lhes dará juramento, para que declarem 
o preço, por que fe devem pagar; e conforme o que determinarei11' 
affim fe fará a cobrança, mandando de tudo extender os termos necef .. 
{arios antes de fe principiarem as montas. , 

4 Neftas montas fe terá efta advertencia, que a Aralla fe contara 
por vacca, quando feja neceffario para fe encherem os numeros, de 
que fe poffa pa.gar cabeça. · 

) . E quando o gado vaecüm naô chegar aos n.).;lmeros de cetn, d~ 
cincoenta , oH quarenta, de que fe deva pagar cabeça inteira, pagara 
o criador quarenta reis por cada huma das que (obrarem. _ 

61:.; Porém os criadores da demarcaçaô do campo hei por bem, qu.e 
fejaõ ifenros de pagar montas dos feus bois , e vaccas , com que fabn: 
caó as fuas lavouras, affim no tempo do lavrar, como no de debulh~r' 
o que fe entenderá naquellas que lhes forem pre.cifamente ncceffan~; 
para os taes minifterios; porque das mais que lhes [obrarem pagarao 
monta, na fórma determinad.à: 
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7 E porque fe naó póde faber com certeza o numero de gado, que 
ao Lavrador lhe ferá ·neceffario para a fua lavoura, e debulha, o que 
fó de,pende das lavouras fe·rem maiores, CiJU menores; e por fe evitarem 
os ccrnluios, e dólos ·que pó~e haver da parte dos Lavradores, dizen .. 
do, que nos taes minifterios occupaó mais gado, do que verdadeira
mente lhes he qeceffario, em ordem a pagarem menos direitos: M~n"' 
d.o fique no arbit,rio do Juiz, que affiftir ás montas, o determin~r a effe 
tempo o gado, que for neceffario ao Lavrador para os ta·es minifterios; 
porque como natural da terra, e morador nella tem melhor conheci
l11}!·nto da fabrica da lavoura , que cada hum tem; e tiradas as cabeças, 
que lhe parecer, das mais faça pagar a devida monta • 

. 8 o~ marchantes' e quaefquer outras peffoas' ainda que fej aó 
moradores dij!ntro do campo, qt;~e por negocio c~mprarem bois, ol! 
vaccas para tornar a vender, naó feráó izentos de pa'gar montas, pof
to que fejaó de arado, ou da debuU1a; porque deixaó ·já de fervi r 
para eftes minifreíios· na maó de quem os compra, que era f6 a raz~ó, 
que os podia PTivilegiar; 

9 Como tainbem os Lavradores de fóra da Comarca naó feráó 
_i zen tos de pagar montas· do feu gado vaccúm, que trouxerem a pafbtr 
no· campo, ainda que feja.da fua lavoura, e debulha, por· fer efte pri· 
vilegio fó concedido aos moradores de dentro do campo. 

' ' . 

.. C A P 'r T U L O III. 

Trata-fe das mo.1~tas dos porcos. 

I r 11 Odo o criador' que tiver porcos' e com elles paftar em o 
' campo , pagará para a mi.nha Fazenda de cada cento dois, e 

primeiro efcolherá o criador feu. doao dois; ~dos. noventa e oito que 
fic aõ, efc )lherá o Procurador dos Montados, ou Rendeiro, haven
do-o, or; .dois qlle pertencem á monta, os melhores, ainda qlle choca .. 
lhos tenhaó , ou naõ. · , 

2 E de cincoenta fe pagar& hum porco, em que primeiro efcolhe
rá o criador'f\!U dono hum, e dos quarenta e·no.ve que ficàÓ efcolherá 
da mefma forte o Procurador do Montado, ou o R.endeiro, aqÚelle 
que vem á monta, que ferá o melhor. · 

3 E de vinte e cinco fe pagará meio porco 1 o qual ferá avaliado 
pelo criador, e ficará na efcolha do Procurador, ou do Rendeirp to• 
lllallo, e dar.Jhe ametade da eftimaçaó., em que f~i avaliado, ou dei .. 
Xar-lho, e receber ametade do di.to porco, na fórm'a que fe determina 
no gado ovelhum. -

4 A'c.erca das montas dos farroupos fe guardará a mefma difpofic 
çaõ, que mando ob rervar nas dos porcos grandes: e tàrroupo . .fe .diz 
aquelle p,orco, que ainda naó paffa de ann.o. . 

5 . E guando nem os porcos ~raüde~, nem os farroupos chegarem 
Tom. VL 'hz · aoi; 
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aos numeros de que fe deva cabeça inteira, ou meia, fe pagará a vinte 
reis por cada ·huma das que fobrar~m dos p.orcos granâes, e dez reis 
por cada h uma dos fHroupos. · . · . .. 

6 E f e o criador ti vér em f eu rebanho porcos grandes, e juntamen· 
te fatroupos; porém nem .0S porcos per Ü ÍÓ fazem cabeça, nem OS far· 
roupos a fazem; por naõ chegarem aos numeros de que fe deve pagar, 
nefte ca(o fe dobraráó os menos fobr~ os mais, fazendo·fe de cada po.r
co dois fatroupos, fe forem os melilos, ou de cada dois farroupo$ hum 
porc.o; e fe dobrados nefta fórma chegarem aos numeros de que fede
va cabeça inteira Hou meia, affim fe tàrá a monta. 

7 Efta mef!J)a difpofiçaó fe guardará tarribem naqudle caCo, em 
. ·que hum c'ri

1
a.dór , . te.ndo porcos, e farroupos , alguns delles per fi fó 

fazem cabeça inteira, ou meia; e ainda f-abraó os que bafta6, para que 
dobrados façaó outra cabeç:1 ; po:rqt.:ie em qu.anto a poderem fazer, f e 
dooraráó fempre os meno.s fobre os mais, na maneira ácima declarada. 

8 Porém o criador, que tiv:er até dois . por~os, ·OU dois farioupos 
á fu1 porra, e que crja para o gaito de fua cafa, hei por .bem feja izen· 
tó de pagar delles monta. · · · , . 

C A P I T U L O IV. 

Trata-[e das montaJ do gabo cabnJm. 

I TOda a peffoa que fot moradora fóra das terras do Campo de 
Ourique, e a ellas trouxer gado cabrum a p.aftar, pagará 

para- minha Fazenda de cada cem cabeças hurna, de cincoema meia, 
I e de v·inte é ·cinco quarto; e das que n'aÓ chegarem a eftes numeros' fe 
, paga r~ por cada duas cabeças tres reis; e á cerca deftas montas fc: ob

fervará a mefrna difpoliçaó, que mando guardar ~as das ovelhas. 
z E os criadores, que rnora.rern dentro da demarcaçaó do carn po, 

Jil'aÕ paga r·áó montas do feu gado cabrum; e mando fe lhes guarde por· 
ora a poífe em que eftaó de naó as pagarem , em quanto Et1 naó for fer,· 
vi do eiifpor o contrario; porém aquellas peífoas, que por negocio com· 
p.rarrem gado cabrum para toniarern a vet1der, ainda que fejaõ de den.~ 
tfO dQ eampo ,. as pagaráó na meíma fórma que as pagaõ os de fóra .del.
la. 

CAPITULO V. 

Trata-f~ das montas Jas egoas. 

I ' As e'goas' que vem de manada paftar ao campo' f-.tõ obri-
gadas pagar monta,s á minha Fazenda, na fórma que já fe 

a-cha · dif.po~c; pdo Regimento antigo; mas como nelle fe naó deu f6r~ 
ma ao como as. devinõ paga.t·, nem o ~uanto: Mando que toda a pef .. 
foa d~· fó.r.a das terras da Comarca, que mandar e~oa·s em man·ada ao 

r I. • " 

~ ~~ 
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campo, pagará ci.e cada cem huma, em que primeiro efcolherá o cria .. 

· dor duas, e das noventa e oito que ficaõ, .efcolherá .f) Procurador do 
Montado, ou Rendeiro a que pertencer a monta, 'a melhor que feja, 
<}Uer parida ,. quer alfeiria. ' 

2 E de cincoenta fe pagará huma poldra de dois annos, e ·de qua .. 
renta hum a de hum anAo; e das que naõ chegarem a eftes. nu meros, fe 
pagará a cento e cincoenta reis por cada huma. 

3 E ·porque póde acontecer naó haver na manada p<:>ldra de dois 
annos, ou de hum anno, que o criador po!fa dar naquelles cafos , em 
que a deva; ndte cafo mando, que pague as fuas juftas valias, que o 
Ouvidor, ouJuiz, que ailift:ir ás montas , mandará arbitrar por dois 
louvados, na mefma fórma que fica d ifpofto nas Arallas, e Anelhas. 

4 E como a poldra for de dois annos , fe contará por egoa, quando 
feja neceífario pára fe encherem os numeros de que fe dava cabeça in .. 
teira; e efta mefma difpofiçaó fe guardará ácerca dos moradores de 
dentro da Comarca, no cafo que tenhaõ egoas de manada; e fó naÔ1 
pagaráó montas daquellas que tiverem par'! o ufo i e fervi~o de fum 
cafa. , - , 

CAPITULO VI. 

Trata·fe elos tempos em que fe haó de .fazer .as montas dos gados de .fóra. 
da Comarca. · 

I AS montas do gado ovelhum dos criadores decfóra da Co.; 
marca , fe faráó em o limite da Perdigoa, termo de Crafto~ 

'Verde, junto á· Villa das Entradas, aonde foi fempre ufo,. e coftume 
fazerem-fe ; e logo no principio do mez de .Mar~o irá o Ouvidor para 

. O 'dito .Gtio affiftir a ellas até o fim do dito mez, e levará o feu Meiri
nho, e Efcrivaõ, que as efcreverá; e juntameute naõ confentirá· que 
fe façaó perturb~ções, nem aggravos, affim aos criadores, como aos= 
rendeiros, dando -lhes toda a brevidade poffivel; de, tal 'forte que fe 
lhes n.:1.Õ pagará o feu ordenado fem certida6 do Efcrivaó em corno afN 
fi fl:io a ellas; e no mefmo tempo. fe faráó as do gado cabrúm. · 

2 Ao Ouvidor do Montado pertence, quando chegar o tempo de f
tas montas, eleger os Officiaes, que haó de affiftir a ellas , como faó o 
Ercolhedor, Contador, Apontador, Pega dores, e Almagrador.; e ef
tes feráõ as peffoas de melhor procedimento, e mais idoneas ; e lhes· 
dará j urarnento a cada hum, par~ que bem, e verdadeiramente cum~ · 
Praô com os feus o:fficios; e ao Almagrado.r encarregará; que toh1e por 
conta as cabeças, que for almagrando de cada rebanho; porque fe na6· 
to rn em mais, ,nem menos das que pertencem á monta;. e ~chanGlo que 
alguns deftes Officiaes naó- cumprem .com a fua ohrigaçaõ, os fufpen 
derá, e elegerá outros em feulugar, a que~ dará o ordenado-, que os 
fufpenfos haviaó vencer. ' 

3 Da mefma fqrte o Ouvidor naó confentirá , que no tempo ~:tas 
Tom. VI. z·z ii ~O·rl~ . 
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montas eH:ejaó ali i Rendeiros das Sizas, ou feus O.fficiaes, para effeito 
de demandarem aos criadores, ou feus paftores por alguma fiza, que 
devem; porque tempo haverá para que a~ cobrem' e aquelles dias fa6 
fó deputados para as montas , e fe naó deve tratar de outro negocio. 

4 Quand~ o criador trouxer no campo as tuas ovelhas de alfeire' 
e as paridas, ainda que andem em rebanhos feparados, o Ouvidor as 
ajuntara na conta no aut,o das montai!; e as que pert~ncerem á minh~ 
Fazenda, fc poderáó efcolher, ou fó nas paridas, ou fó nas de alfeire' 
o que melhor parecer ao Procurador do Montado, ou ao Rendeiro; 
corn d eclaraçaó poFém, que fazendo-fe a efcolha·nas de alfeire, como 

" nelle ordinariamente vem tambem os carneiros novos do anno antece· 
dente , e alguns carneiros velhos, f e ti•raráó as cabeças da monta igual
ment~ ~e hum, e outro gado, fendo fempre as mais do que for maior 
quantia. . 

; E porque póde acontecer que algum criador deixe ficar no cam· 
po o feu alt€ire paffado o tempo das montas, e depois levando-o para 
fóra das terras do montado, havendo feito manifeito, e vender parte 
delle, e o demais o tornar a trazer ao campo, na conta fe ajuntará hum 
com o outro _,- e fe pagaráó na efpec_ie as cabeças, que vierem á monta; 
.e vendendo todo, ou naõ o trazendo ao campo, pagará na fórma que 
abaixo fe ha de declarar devem pagar os que tiverem feito manifefto. . 

6· O criador que tiver o feu gado ferido do mal a que chamaõ go· 
ta, ou bexiga, naõ confentirá o Ouvidor, que entre no mefmo firio' 
aonde fe contà o de mais; porque como he contagiofo, naó firva de 
prejuízo aos demais rebanhos; e lho mandará contar na parte que lhe 
parecer ma-is accommodada, e as cabeças que vierem á monta aspa" 
ga rá a dinheiro, pelo preço que declararefij dois louvados, que para 
eífe e.ffeito tomará, e a quem dará o juramento dos Santos EvangelhoS· 

7 O Efcrivaó no mefmo termo da monta , que fizer do gado do 
criador, incorporará o dos pegulhaes dos paftores; e da mefma forte 
o fará na certida6 que lhes ha de-paffar de como pagaraó as montas; e 
feno mefmo fato vier algum pegulhal de outra peffoa, que palfe de 
cíncoenta cabeças, fará termo de monta feparado, e affim rnefmo paf; 
fará certidaõ; porém fe naõ chegar á fobredita quantia, fe incorporara 
no mefmo termo, e na mefma cerridaó, como ordeno fe fa~a nos pe
gulhaes dos paftores. 

8 As montas dos bois, e vaccas dos moradores de fóra do campo' 
fe faráô ern a cabeça da Comarca perante o Ouvidor dos Montados, e 
principiará ne lhs defde o primeiro de Maio até quinze do inefmo mez, 
e no mefmo tempo fe faráó as das egoas ; e as monta~ dos porcos fe fa· 
ráó da mefma forre nos primeiros quinze dias do mez de DezembrQ; 
e lhes concedo aos criadores efl:e e f paço de tempo, por fer muito bre· 
ve o de tres dias, que até agora tinhaõ por eí\:ylo para cada ~uma d_as 
ditas montas. · , 

9 O Procurador do M~mtado, quando naõ houver Rendeiro, f~ra 
obn"' 
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obrigado affiftir a todas as montas dos gados acima ditos, para q..ue _nel.o 
las faça todos os requerimentos, que forem neceffarios para melhor 
?rrecadaçaõ da minha Fazenda; e deixando de o fazer ferrt IegitimG 
lmpedimento, fe lhe dará em culpa na refidencia, que delle fe ha d'e 
ti r a r. . 

I o O Ouvidor, quando o contrato naó andar ~rrendado ' · logo no 
principio das montas de cada hum dos fobreditos gados mandará pôr 
ern (Hegaó . os qtte houverem de pertencer á minha Faz.enda , e no fim 
dellas os arrematará a quem mais der, com parecer do Procurador d() 
Montado ; e fendo . .fiad.os, tomará todas as fianças neceffaria.s· ; por7' 
que toda a perda' que por efta caura receber a minha ~azenda' a pa•. , 
gará pelos feus bens. . · 

I r E fe os criadores depois de montarem os feus gados os deixarem 
ficar em Q campo paffados os tempos·, que por bem defte Regimento 
faõ deíHnados para as montas~ feráõ obrigados a montallos no anno fee . 
guinte, quer andem por muito, quer por pouco tempo; porém fe hou .. 
Ver. Rendeiro, efte fe poderá avençar com elles pelo modo que lhe pa
recer, para que lhes dê licença para poderem andar com os feus gados 
no campo até o tempo, em que fe contratarem, de que fe fará termo 
por elles affignado; e nefta fórma poderáó ficar no campo fem a obriga~ 
ÇaÕ de pagarem outra monta, naõ excedendo porém o tempo do çon~ 
trato. 

I 2 E porque póde acontecer, que a novidade dã I ande, e bolota 
dure mais tempo, do que os qLlinze dias, que concedo para as montas 
dos 'porcos; nefte cafo naó feráó conftrangidos os criadores a fahir fó .. 
rá dos·feus montados, em quanto durar a dita novidade; e o Ouvidor. 
lhes pro.rogará o tempo que entender lhes h e neceffario; e fe acabado 
elle fica rem paftando no campo, feráó obrigados ás montas do a.nno fe .. 
guint·e. · 

C A P I T U L O VII. 

Trata-ft do tempo em q~te ft baõ de mr;ntar o.r gados dos criadores de· , 
de1ztro da Comarca. 

1 AS montas do gado ovelhum dos criadores de dentro da Co..: 
marca f e faráó em os dois rnezes de Fevereiro, e Março~ 

eaffiftiráó a ellas os Juizes do Verde, cada hum em feu diftriélo, com 
os feus Efcrivâes; e perante elles iráó os criadores deciarar. a quantia 
do gado que tem , com toda a diftincçaó, para aflim ie fazer a mónta; 
e quando naó poffaó ir peff'oalmeote, poderáó mandar outras peffeas, 
q~.e por elles o façaó; mas com efta advertencia, que feda tal mont~ 
fel ta refuhar ao depois alguma duvida, fempre a monta fe fnftentará , 
ei~averá por valida; e naó poderá allegar o criador a defeza de dizer~ 
que foi erro da peaoa, que por elles montou; porque a devia mandar 
Com informaçaó fufficiente, qLte naó houveffe ·depGÍS que duvidar. 

Os 
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" Os Juizes, quando naõ houver Rendeiro , mandaráó pôr em 

pregaõ em os ui rimos oi to dias de Fevereiro as cabeças, que perten· 
cerem. á monta, para que quem as quízer comprar, tenha tempo de 
lhes tirar os frutos do leite, . e queijo:, em fórma que fe aproveite del
les; e as arrcrnataráó c.:om todas as feguranças neceffarias, de tal ma
neira, que naó pereça minha Fazenda ; porque toda _ a perda, que por 
effa c a ufa ti ver, a pagará pelos feus bens. 

3 E para melhorarrecadaçaó deftas montas, os Efcriv~es do Ver· 
de daráó hum rol ao Arrematante, para por elle cobrar as cabeças das 
peifoas, que as deverem ,.e o notificará quando lhe der o dito rol, que 
venha perante elle, e o Juiz declarar logo que acabar de fazer a co
brança, que gado cobrou, e de que peffoas; e de tudo fe fará termo 
affignado por elle, para gue· fe faiba, que criadores pagaraó; e naó 
vindo dar efta conta, fe lhe fará carga de todas as cabeças pelos termos 
das montas , po r onde fe ha de ter tirado o dito rol, e as pagará como 
paridas ,.,que f:tó a's que ordinariamente fe efcolhem. · · . 

4 E porque a mefma pelfoa, que lançar nos gados da Perdigoa' 
quererá tambem arrematar os das Vi ll as da Comarca, ou ein todo, oll 

em parte, pelo mefmo preço, 'que ordinariamente fempre h e maior; 
nefte calo poderáó os Juizes ret.ardar a ~rremat.aÇaóaté o tempo que 
fe venderem os gados de fóra; como tambem o Ouvidor poderá man
dar fufpender as ditas arrematações, tendo lançador de maior preço' 
o que tudo depende dos tempos, a que fe naó póde pôr regra certa; e 
affim fica efta difpoíiçaó no arbitrio dos d·itos Minifrros , . para que nella 
procedaó fegundo que for melhor para bem de minha Fazenda; e as 
arrematações as faráó fempre cada hum em feu diftriél:o. 

; Os Juizes do Verde naó andaráõ pelos fatos, e rebanhos do ter
.mo fazendo as montas; porque baftará que os criadores vaó, ou man
dem perante eiles dar conta do gado que tem, na fórma a traz difpofta; 
e nas Vitlas de maior termo, como faó Mertola, e Ou ri que , bafl:ará 
que vaó pelas Freguezias fazer as ditas montas. 

6 ·O mefmo que fica difpofto nas montas do gado ovelhum, guar
daráó osJ uizes á cerca das do gado cabrüm, naquelles cafos em que 
por bem defte Regimento os criadores da Comarca as devem pagar. 

. 7 As montas das vacGas ,,e porcos· as faráô osJ uizes naquelle mefrno 
tempo .em que fe manda as faça o Ouvidor aos criadores de fóra; e por
((]_Ue em algumas Vi lias cofl:um·avaõ eleger hum Procurador do Montad~ 
que affifriffe a cada huma das fobreditas montas' e ordinariamente erao 
petfoas Iua·s famil iares, para lhes darem os fala rios, que lhes conta va6: 
mando que mais naô elejaó os taes Procuradores, por ferem defnec~f· 
farios ; e havendo alguma ·duvida com o criador [obre as montas, ~s 
Juizes a refolveráó per fi, dando appellaçaó, e aggravo para o OuvL:-
dor aonde pertencem. . · . 

8 E fe fucceder, qüando.o contrato naõ efi:iver arrendado, náó ha·· 
ver peffoa, que lance nos gados ·, que pertçncerem á monta, nefte cafo 

. . os 
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os Juizes a faráó pagar a dinheiro ;lOS criadores, para o que .torna dó 
doi& louvados de boa, e sã confciencia, e que bem o entençl.aõ, e lhes 
daráójuramento dós Santos Evangelhos; de que fe fará termo; e pelo 
\Talor, 'que elles declararem, faráó a cobrança, conforme o que cada. 
hum dever.. . 

9 O Ouvidor; e Juizes .do Verde faráó montar aqu.elles gados, 
CJU~ dentro· 'dos me~es, e dias das montas entrarem pa·r.t dentro ·da de
lllarcaçaó do campo, ainda que fejaó trazidos por criadores da Com-ar~ 
ca, porque a devem, fuppofto feja pouco o tempo que nelle paftaó. 

. . \ . 

C A P I T U . L O VlH. 

· 'I'rttta:fe dos manifeflos, quefaõ obrigados fazer os moradores defó
ra da Comarca .• 

I Q S criador~s de fóra do campo, que ~elle traze'm os feus ga· 
dos a paftar, querendo-os levar antes · do tempo das rnon:- . 

tas, f,uáó manifefto (a que vulgarmente chamaõ tirada) com toda a 
clareza das qu ~mtias que levaó, para que em feu tempo legitimo pa
guem as montas, na f6rma que adi1nte fe ha de determinar. 

2 Rfe o criador depois que Jevar. os feus g ados para fóra da Co
marc~ debaixo do mani fefto que h·a de ter feito, os vender a outra ,pef .. 
foa , ou feja ·moradora de. fóra do campo, ou de dentro delle , que no 
mefrno atmo os torne a metter nas terras dos montados, pagará fegun
das montas, além das que ha de pagar o ve11dedor pelo termo do ma~ 
nifefto. ., · 

C A P I T · Ú L O IX. 

Trata-fe dos n~anlfeflos, que faõ obriga~los fazer os moradores de den• 
tro da Comarca. 

' ' 
1 os cri adores d:e.dentro do campo fe ve11derem feus gados pa .. 

r~ fóra delle, faráó manifefto perante o Efcriva6 de feu dif
triél:o ' peran te qtiem o fará tar'nbem o comprador; cada hum com to
da a diftioçaó, e cl areza da quantia do gado que vende, e' compra; po
rém o vendedor h e que fica com a obrigaçaó de o monta r em íeus tem
pos; ·e naó faz endo ambos os ditos manifeftos· , incorreráó nas penas 
abaixo .i mpofl:ns aos que os naó f::tzem. , . , 

2 Efta difpofiçaó fe praticará tambem quando o c:riador vende pa
ta dentro da· Comarca, fendo para moradores 'de terras privilegi·adas ·, 
'como AI modovar, Sines , e Santiago d€ Caffém, qu.e naó paga6; por
C]ue para effe eff,~iro fe reputaó como ~e fóra della. 

·3 Por6rn naquelle cafo em que o criador venda os feus gado·s para 
Olltro criador, que fcja tambem morndor dentro da mefma Comarca, 
feráó ·igualmente ambos obrigados a fazer manifefto perante o metmo 

E f. 
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Efcrivaó do diftritl:o do vendedor, o qu.al ficará fómente obrigado -ás 
montas em feus tempos~ ~· · 

4 E fe o criador levar os feus gados para fóra do campo a paftar; 
f~rá tambem manifefto perante o Efcriyaõ · de Ceu diftriéto; porque íe 
acontecer, que lá os venda, fe faiba a's cabeças que levou, para que 
affim pague dellas montas ~ em feus tempos, fegundb o que conitar pe~ 
lo termo do mani fefto; e fe a peffoa a quem os vender for tambem de 
dentro da Comarca, naó ferá obrigada a-fegundas montas ; porém (e 

.for de fóra della, fe1rá ·obri-gado a pagallas, no cafo em que as torne a 
rnetter nas terras dos verdes em o mefmo armo; e no cafo que o crí,a
dor. os naó venda, e outra vez traga os proprios .que levou, ha de fe 
regular a monta pela quantia, com que fe achar ao tempo aa monta, 
ainda que lhe tenhaó morrido algumas cabeças; e fe vender parte do 
gado, e parte naó, affirn o deve declarar, ·porqu'e de todo a deve inqif
tínélamente; como tambem fe vender todo, e comprar outro em feu 
lugar, que traga par~ dentro das terra~ dos verdes, as deve pagar de 
hum, e outro fem d1fferença. 

C A P I T U .L O X. 
I 

Trata-fe dos Arraia~os , em qu~ fôrma haõ de fazer os n:anifejlos, 
e pagar as montas. . 

r QS Arraianos fe pódem entender de hum de dois modos; 
porque ou faó aquelles, cujas terras, ainda parte dellas' 

entrao pela dernarcaçaõ do campo; ou {ómente confinaó por ella fertl 
terras algumas da parte de dentro: no primeiro cafo como naó paffaó, 
deixCIÓ de uCH daquelles paftos, que fe produzem nas terras que en· 
traó pelas dos verdes, e mon.tados, pagaráó montas perante aquelle 
Juiz, em cujo diftriél:o efti verem fitas as ditas terras; e f e entr~rem por 
diverfos diftriaos, pagará6 perante aquelle-aonde efi:iver a maior par· 
te das ditas hervagens; e para efte effeito fe reputaráõ como morado· 
res do campo, e .naõ pagará~ montas dos feus bois de arado, e de· 
butha, nem carneiro do verde, affirri como elle os naó pagaó; mas fa· 
ráõ todos os manifd\:os naquelles ca[Ós, e.m qlle elles faó obrigados a 
fazellos. · . 

2 , Efta di fpoJiçaó f~ naó entenderá na~uelle criador, cujas terras 
e.ntrarem em taó pequena quantidade pelas do campo, que. poffa.ó fe~s 
gados paffar fem p>Uftarern nellas; por:que cftes naó feíáó conftrangt· 
dos a pagar montas; e fe regularáó pela mefma ,fórma .dos Arraianos 
abaixo declarados. · . · , 

3 Os Arraianos, cujas ter~as_f6mente confinao coin as do campo, 
fem entrarem nellas, t,H fua liberdade lhes deixo o quererem-fe repu; 
ta r como moradores de dentro da Comarca, ou naó; porque havera . 
muitos, que nos paftos das fuas herdadestenhaó -o que bafi:e para fu[-

. · tento 
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tento dos feus gados fem dependencia·das do qmpo; e hayerá outros 
~_quem feja muito conveni·ente ufar delles, e nem os feus gados te
!Jaó boa volta, fem entrarem neHas pela muita vifinhança do campo: 
neHe calo querendo o tal Arraiano reputar-fe c~mo . morador do cám-., 
po, affim o virá declarar logo no principi.q do anno por todo o mez de 
Janeiro perante o Juiz do Verde ·daquelle diftriél:o, com quem ou em 
todo, ou a m(lior parte da fua herdade confiÓar, de que fe farJ term~ 
a.fiig 1ad.o por elle; e nefta fôrma pagará montas em feus tempos, ego
Zará das mefmas liberdades concedidas aos do campo;- e naó queren. 
do ufar d.efl:e reliJedio , .. ficará fujeito ás mefmas difpofiçóes' a que efi:a() ' 
ÍL!j eitos os moradores de fóra delle. - · 

., C A P I TU L ·o XI. 
·, ' 

Trata":fe dos que vall de pti.!Jagem pelo campo com os feus gadoJ'.· 
. I • 

I QS moradores de fóra do campo·, que por elle levarem feus 
· gados de paifagem para outras qwiefquer partes, faõ obri"· 

gad~s a pagar delles montas; e affim .faráõ manifefto perante aquelle 
Etcnvaó, gue lhe ficar mais vifinh?, declarando a partepar.a onde os 
levaõ, e donde o:;; trazem, para que em feus temp~ os venhaó montar 
perante o Ouvidor aonde pertencem, o que ferá pela certidaó, que 
haõ de trazer com o teor do rnanifefto. 

2 E para que ' melhor fe evitem os defcaminhos, que póde haver, 
Ordeno , e in ando , que · todos. os E feri vães perante quem f e ti verem 
feito os tae~ manifefros, remettaó ao Efcriva'õ da Ouvidoria huma cer
tidaó com o teor dos manifeftàs, que fe tiverem feito, para gue por 
clles fc faiba os gados, gue paffaraõ pela Çomarca, e a remetteráó 
dez dias antes de cada huma das monta.s, conforme a qüalidade dos . 
gados, que tiverem paifado. • ' 

3 · Porém efta di.fpofiça@ naó p'ro.hibe, que fe o.s criadores mais 
~uizcrem fazer o manifefto perante o Efcrivaó da Ouvidoria, o naó 

' Poffaõ fazer; ·porque na fua liberdade 'fica efcolher, o que mais cori-
\'eniente lhes for. · 

4 E no cafo que o criador queira logo· pagar as montas das feus 
gados, f'erá a itfo admittido, por naõ vir depois no tempo das montas, 
talvez de terras muito diftantes, e com graade vexaçaõ a pagallas; e 
affirn o Ouvidor tomará dois louv,ados·, e deb.aixo do juramento deda:-· 
raráõ 0 preço, que o criador póde dar pdas cabeças , que dever· da 
ll;1onta; e 'di fcordando, defem·patará o Ouvidor pela parte que lhe pa • . 
recer, e pagará o criador conforme 0 que fe refo~ver, com mai_s accref .. 
tentamento da quaFta parte, fuppofta a ·efcolha; q,ue tel:n a mtnha Fa .. 
Zen da~ f e pagará na me f ma efpecie. · 

5' E porq ... ue p6de acontecer, que efte mefrrio ctiado:r a qu: agora 
fe dá efta faculdade .de poder montar1 traga no,mefrno anno ma1s gado 
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a(:) ca.rnpo, óu fej a de paffagem, ou a paftar: Mando, que ao tempo 
que montar efre fegundo, [e aj·unt.e com o prim eiro , fendo da .niefrna 

-'qu-al idade , e idade;· e fazendo todo numero de que fe poffa tirar cabe ~ 
Ç!l inteíra , ou meia, ou quarto, affim fe·fa rá a monta, fem embargo de 
eihr já montado o primeiro .. ; porque ~ fe lhe abaterá nas montas do fe,· 
gundo, o que conftar pagou nas do primeiro: e para o dinheiro pro~ 
cedido defl:as montas haverá hum ·depofitario, que elegeráõ os O~· 
cia·es da Camera da cabeça da Comarca, no cafo _que naõ haja Re nde1· 
ro ·; porque havendo-o, elle 9 cobrará na fôrma. que lhe parc/cer. 

C A P I :I' U L O XII. 

Trata-.fe das pef!oa.s , que levaõ feus gados · ds feiras , que [e fazem 
nas Pillas do Campo de 0U1'ique. 

1 DE coftume antigo he, que os c-riadores ·' qne de fóra IevaÕ ' 
0s feus gados ás feiras , que fe fazem na demarcaçaó do 

campo, paguem dellas montas á minha Fazenda ; e affim vendendo-a~ 
a outras peffoas, ·o vendedor ficará obrigado a paga lias, que como f?L 
o que metteo os (eus gados no campo, e o que os ~rouxe, contrahlO 
·effa obrigaçaõ; e no pàgamenro f e terá · a maneira feguinte. 

2 O J uiz do Verde daquella Villa, aonde -f e fizer a feira, an tes de 
fer chegado o tempo della, pedirá aos O.fficiaes da Cainera h uma pef· 
foa fegura 1a1ara fer depófitaria do dinheiro procedido deftas montas; 

e querendo o criador pagallas logo, ferá a iffo admittido, para o que 
haverá hum livro feparado , para qlie o Efcrivaó extenda .os termos 
dei las, pelo qual fe b.ra de ao d.epois tomar conta no Juizo da Ouvido· 
ria, aonde pertencem , por ferem de -peffoas de fóra do campo. 

3 E tend,o o criador na quantia do-gado, que monta, numeras' 
de que deva cabeça, a pagará pelo comrnum preç0 , que o tal genero 
de gado valer na rnefma feira, com mais o accrefcentamento da guãrril 
parte 1 vifta a efco'lha·,·que tem a minha Fazenda; e fe houve r duvidl 
fobre fer efre, ou aquelle o preço commum , o Juiz tomará dois louvn· 
dos

1
; e conforme o que elles declararem debai xo _ do jurameJ.ílto, a1Ii 111 

fe fará a monta. · . , 
4 .E porque p6de ~·contecer, que efte' mefmo · criador Úaga mais 

gado em o ~efm<? anno ao campo, ou a outras feiras, ou a paibr; nef· 
~e cafo ~e · aJU~tará efte feg:U1:1do com o primeiro~ , fendo d.o mefmo ge
ne ro, e Idade, e f e· montará toda, fazendo numero de que f e deva G:a· 
beça , e a!Datendo-fe nas montas defte fegundo, o que confta r pela cet· 

. tidaó, qu~ h a de ter ·, pagou nas Glo pri Oíreüo, líla me[ ma fôrma que !e 
cl.eixa difpofto ácerca das mont.as dos eriadores, que levaó os gados áe 
fóra de p3ffagem. '• , . 1 

5 E éfl:adi fpofiç TÓ fe· guarda~á, quando o criador de fóra do carn· 
po lcvaado. os feus gados ás feiras·.,, os na0 vender, como tambem de 

. fe 
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fe vender parte delles, e parte naó; porque em ~mbos os c a f os e fiá 
obrigado a montal_los; c f6mente ferá izento de as pagar, quando os 
venda para outra peífoa da Comarca; porque neffe cafo pao-ará as mon
tas o comprador' · pois que mais tempo logra com elles o~pafros ·. po-

. rém fará rnanifefto pera~te o Juiz, declarando a pdfoa a que~ os 
vende. . . . · · 

6 E no cafo que o criador levando os f€u's gados 'á feira naõ q uei. 
ra logo delles pagar as montas, o poderá faze~; mas fará rnanifeflo 
para as vir pagar no tempo legitimo del·Ias, e na fua liberdade fe lhe 
deixa efcolher o que mais lhe for conveniente. · 

7 Ps criadqres de dentro da Comarca, que levao os feus gados ás 
feiras do mefmo campo, faráõ dell"'s manifefto perante oSJuizes do 
f eu foro, antes que vaõ ; porque, no cafo que lá os ven.~aõ' ou feja a 
peffoa da mefma Comarca, ou de fóra della , devem delles pagar mon
tas, pelo <q_ue confiar do manifefto, perante o Juiz. do feu diftriB:o, e 
em feus tempos devidos; e os compr~dore s o faráõ tambem perante 
o Efçrivaõ do diíhiéto da 'feiPa, para melhor arrecadaçaó de minha Fa
zenda. 

C A P I T U L O XIII. 

'Trata·fe do 111odo cqmo haõ de m01ztar os que tiverenzfoito manifejlo. 

I ' rr Odos os criadores' ou fejaó de fóra da Comarca' ou de 
. . dentro della, que ti verem feito manífefto dos feus crados 

naquelles cafos, em que por bem defre Regimento fe lhes manda fa
Zer, pagaráó delles montas em feus tempos; e havendo de pagar .cabe
ça, como já o naõ pódem fazer na mefma efpecic, a p'agaráõ a dinhei .. 
ro por aquelle mefmo preço ., que tiverem vendido os mais gados das 
IUÕntas daquelle mefmo genero, e idade; e fe fe naó tiverem vendido, 
porque póde acontecer naó haver quem os arremate,. os pagaráõ por 
aquelle preço, que d~clararem dois louvados debaixo do juramento 

11 
com mais o accrefcentamento da quarta parte: e nos que vierem de 
paífagem, e ás feiras, fe .. g .uardará ácerca delles o que fica difpofto nos 
Capitulas antece~entes. · . · 

c ·A P I T U L O XIV. 
.. I 

Trata.fe àa pena que haõ de ter os que na.õ fizerem mat'Jifejlo dos 
Jeus gados. 

I E. Qyando os criadores naó fizerem manifcfto dos feus gados 
· naq uelles cafos, em que por bem defte Regimento faó obrj .. 

gados a fazel'lo, ou fejaõ moradores de deiltro do campo, ou d e für,l 
delle, fe lhes hajnõ por perdidas;~ logo fe entenderá íncur[o nefia 
Pena, ainda que .antes de fer denunciado venha pagar as montas; p·orA 
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que como o principal fiJ.TI do nÍanifefto hc para fe faber do gado, que 
íe leva para fóra das terras do montado; de tal forte que f e os-ORiciaes 
do Verde, ou o Rendeiro gÚizerem ir contallo, o p,oderáó fazer; por 
eifa mefma caufa faltando ao rnanifefto, faó viftos rnalícjofamenre que· , 
rer occulrallo' ou parte' ou todo; ·e affim fe en,tende logo incurfo 
neH:a pena. · · 

1. · Porém efta di fpofi.çaó naó terá lugar flaq.uellas peffoas , que naó 
forem obrigadás ás montas, ainda que o fejáõ aos manifeftos, como 
faõ os compradores, que de fór~. vem eorpprar alguns gados aos mora- · 
dores do campo; porque fuppofl:o1 fe difponha, que feja em ambos 

·jgua1inente a obrigaçaô de mani(eftarem, com tudo como o vendedor 
he que fica obrigado ás montas ' d/eve fer maior a fua pena' e affim in· 
correrá na detpei'dimento dél le; porém o comptador fc o .naó fizer pa-, 
ra outras tmmtas, além da·s que ha de pagar o vendedor, e quatro mil 
reis para os denunciantes; porque o feu manifefto naõ he mais que pa· 
ra maior feguran~a de meus diyeitos. . 

C A P I T U L O XV. 

Trata-fé dos que deixao de montar os ftus gados 1zo tempo devido. 
' . I l 

I TOdos os criador~s, ou fejaõ de dentro da Comarca, otÍ de 
fóra dell-a., que naõ vierem montar os feusgados naquelles 

tempos, e cafos em que por bem defte Regi m·ento faõ obrigados, ~e · 
·lhes hajaõ p~:>r perdidos da mefrna maneira, corno quando naõ man1· 
fefta6; e fó fe limitara dla' <;lifpofiçaõ naquelles que tiverem feito rna· 
nifeil:o, e na0 vie~em momar ~ porque eftes taes fó teráó de pena du· 
Ú!ntos reis por cabeça de gado miudG , e qua,trocentos reis por cabeça 
de gado gr.offo, como faó vaccas, e egoas; po,rque o criador que rna~ 
nifeftou, e na6 veio pagar as montas i naó he vifto taó maliciofarnente 
querer faltar aos meus direitos,; pois já o manifefto he quafi princjpío 
de q_uerer montar. ) 

2 E naquelle cafo em qu~ ·pela~ eheias . das ribeiras os cri adore; 
naõ poffaõ vir montar os feus gados naquell~s tempos , em que fao 
obrigados' feráõ relev·ados das penas fobreditas' vindo logo que for 
tirado o impedimen_to. . · 

C A P I 'T u-t O XVI. 

· .Tra.ta-fe dos que occultaõ á monta parte do {ezt gado , ou {zsppoem Jer de· 
., outra pe!Joa, {d afim de .def1'nancbarem cabe'ça; -

·z TOdos os criadores, ~u fejaó de dentro da Conurca ~ ou "de 
· f6ra d'ella ;que dando os feus gados á monta occultarem ca' 

beças, com as quaes defmancharem aquella, que a minha Fazenda ~a· 
' · ·· v1a 
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via ter de direito, percaõ em tres.dobro aquellas gue affim occultarem~ 
e com que defmancharem cabe_ça' além de ma·ÍS quatro mil feis para OS 

denunciantes: e nefta mefma pena incorreráó os criadores, que fingi
da.mente diíferem vem nos feus rebanhos Pegulhaes alheios,. fendo to
dos feus, a .fim fô de defmancharem cabeça. 

2 Porém fe o criador c~m aquellas cabeças que occultou, ou que ' 
fuppoz eràó :;dhei~s, naõ desfizer a que a minha ·Fazenda podia rter de
monta ; nefte c~f0 fe H1e haveráõ por perdida~ fómente com o gado naó 
dado á monta, fem mais outra pena. . 

C A P I T U L O XVII. 

Tt·ataft dos gados, que paflaõ em terras privilegiadas. ' 

-
I c O mo na demarcaçaõ do Campo de Ourique ha algumas 
, · Víllas, cujos moradores faó izentos de pagar montas á mi;.. 

nha Fazenda, por priviLegies que lhes faõ concedidos, e fou informa
do , que naó ufaó delle5 como he razaó: Mando que fahindo os gados 
das taes terras privilegiadas a paftar ás do campo, iejaó obri,gad.os a pa'
gar montas; como tambem o feráõ, ainda ·que va? p·a.ftar a qutras ter
ras privilegiadas; porque efia izençaó f e naó entende fenaó pafiando 
dentro dos feus termos;, e por efta mefma caufa feráõ obrigados .a pa
gar montas os gu~ de fóra do campo forem a ellas pa.frar. 

2 Outrofirrt mando, que quando alguma peífoa for morar para al
guma das Villas privilegiadas, ou feus termos, deve ailifrir nella·s o 
H paço de tempo , e com aquellas mefma-s condiçqes, que fe requerem 
Pelas' Ordenações do Reino para effeito de gozarem das mc;;fmas izen
ÇÕes, que lograó os mqradores da terra; e em quanto affim naó fizerem 
a dita habítaçaõ, feráõ obrigados a pagü montas dos feus gados ; e fe 
o privilegio declarar o 'contrario, alterando a difpofiçaõ das Leis dQ 
Reino, fe guardará o que nelle. fe contiver. 
. 3 Os móradores que viverem dentro da ferra de Odemira ; naó fe .... 
J'âõ obrigados a pag_ar montas ~os feus 7ados , c_onforme I_hes lite j á 
concedido pelo Regimento ant1go ;, porem fe fahnem da dita. ferra a 
Pafi:ar ao campo, as pagar~Ó como os m·ai,s; e nefte cafo naó {eráó obri ... 
gados a pagar outras na dita Villa de Ode mira; como tambem o naõ 
feráõ aguelles, que do campo, ou de fóra delle forem á dita ferra pa{
tar, por quanto fica<? obrigados a pagallas no dito campo. 
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C A P I T ·U L O XVIII. 

'l'rata-Je como os gados 1 q-ue pertencem-ds moútas, [e 11aÕ deve dé venda 
~ delles fiza~ 

I p· O r quanto e~tre os Rend~i.ro·s das Sizas, e O.fficiaes do Ver·. 
de havia muitas duvidas íobre as vendas dos gardos das mon· v 

tas, fe as devem , ou naõ: Mando, que das vendas dü's taes gados fe 
naõ pague fiza algu~a ,- quer o rendimento do moJ.il ta ~o fe cobre pol' 
minha Fazenda , quer al.}de ·arrendado; _e a mefma dífpofiçaó f e guar· 
dará ácerca das vendas dos montados. . 

. -
C A P- I T , U L ·O XIX . 

. Trata~fe de como os 'lriador:Js, ·que vem de fóra com os Jeuf gados, ·nao Jaó 

. obrigados a dar terço , nem a tirar ·Jicença pelos· 0./ficiaes das Ca· 
m~ras . para entrarem · no campo; 

. I E Pórque fou informado, que mui'ta's vezes asJuftiças, e os 
. O.fficiaes das Carneras das "V;'illas da Comarca obrigaó aos 

.criadores, ·que vem de fóra, a que lhes 'âêm o terço dos feus gados pa~ 
rá fe vepderem na terra; corno tamb~m os obrigaõ debaixo de graves 
·penas a que ür~m licença para poderem entrar n·os feus termos; no que 
padecem grar'l.de vexaçaõ ,- ·e perda de.f.11inha Fazenda: Pelo que ma o~ · 
do ,, .e hei por bem , _qwe mais aaó íejaõ conftrangidos os criadores a dar 
o dito te.rç_o , ·nom llío tomem contra fuas 'vontades , por naõ ferem a 
iffo obrigados; corria tambem b naó faó a tirar as ditas licenças; poÍ~ 
que os paftos, e aguas de toda a demarcaça6 do campo pertencem a 
n.únha .Fazenda, · e f e naõ póde impedir a entrada delles ; e fazendo os 
ditos Çlfficiaes das Çameras o contrari0, hei por mui to en·carregado 
ao Ouvidor .dos Montados mo faça logo a faber, . parà os caftigar, co~ 
mo cmmprir a meu ferviço. · . 

2 E fómente no eafo ,-em que os gados fejaô tantos, que naõ polf- · 
faó comrnodamehte paftar fem notoríô prejuizo dos et;iadores do ter.mo, 
como algumas vezes fqccede no tempo da efterilidade, em que f e oJ llll" 

té!Ó rrra1's para. hum as. partes, do que ' para autrras ·' em r~zaó de efbreri1 -
mais .abundantes, em paftos; poderáó os Officiaes. das C a meras mandar 

·notificar a alguns c riad~res, a que mandem os feus gados oara os rer· 
mos d·e outras Villas_, para que affim efpalhados fe conlerv~m melhor; 
_porém efta diligencia a naõ fará6 fem primeiro a fazerem a faber a.o 
·Ouvidor do Montado-, e com,feu parecer. 

/( 
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CAPITULO XX. 
I 

Tratajé dafórma que .os Rendeiros haõ de ter pdra cobrar os direi- · 
tos do monta4o. 

I E Porque muitas vezes póde fucceder' quando o contrato dos 
verdes anda arrendado, terem os Rençleiros duvida com al

guns criaqores, principalmente corh os de fóra, fe devem, ou naó ' 
~ontas d0s feus gados, e por os naõ deixarem fós lhes pagavaõ , ou 
deixavaõ penhores para fua fegurança: Pelo que mando, que os Ren
deiros naó as cobrem fem .primeiro intervir authoddade do Juiz, a 
quem competir mandallas pagar; · e fazendo o contrario, pagaráõ dez · 
cruzados' a metade para quem os' denunciar' e a outra ame ta de , para 
o criador, dono do dito gado. · 

CAPiTULO XXI. 

Trata-fe das coutadas , em que fórma ft haõ de dar. 

·z oS Juizes do Verde, cada hum com ·o feu Efcrivaó em feu 
diftriélo, iráó.todos os annos pelas herdades do feu termo 

dar h uma co.utada a cada Lavrador para os feus bois de arado, vaccas 
de leite, e cavalgadú.ras do ferviço fóll}ente, na fórmà do Regimento_ 
antigo; e lhes daráó a relva da fr~ara do anrio antecedente, e outra tan
ta terra; a qu;1llha demarcaráó tom aquellas divizas , que melhor lhes 
Parecer:, diftribuindo-as por fitios, que bem fe conheça á; de que fa
ráõ termo com toda a clareza, por onde part:e a dita cout·ada; porque 
fe depois as mudarem em ordem a mais a extenderem' fe faiba díftin
G:amente do,nde .as1 tiraraó; e nefta diligencia princi'piaráó defde quin .. 
Ze de Setembro ate quin7.e de Novembro·, e le_varáõ por cada coutada 
C!Ue derem, hum alqueire de cevãda, e huma ga11inha para o Juiz, e 
br . ..-
~tcnva·o. · . · -

2 E porque muitos Lavradores moraõ nas Villas, e fóra tem her
dades, que lavraõ: l\:1:mcl0, que tambem f e lhes dê. cou~ada na fOrma 
~traz difpolta; o que fe entenderá na:queUe Lavrador, que cultivár 
herdáde inteira; e o que cultivar duas, c mais herdades, fe . lhe riaó 
~ará mais que hu,ma fó coutada na parte aonde elle a quizer tomar' e 
lhais conveniente lhe for . 

. 3 E por gu;:tnto h a muitas herdades, . que te.m part.e das terras em 
d1verfos termos, a que chamaó interpoladas, e havia duvida a que 
Juiz pertencia o rep.artir a dita coutada: Mando, que a d~t~ .. della 
Pertença áqu,dleJ ui7;, erl1 cuj'o difl:ritlo efriver. ~caía, e domi.cd!o ~o 
t~vtador, ·que a to rna; a inda que para efte efre1to entre com JUnfdic~ 
~::lô nas terras do J ui~. f eu vifinho. · 

' . 
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4 Nenhuma peffoa, de qualquer qualidade que feja, poderá v~n. 

der a fua coutada, que affirn.lhe for dada, fob pena de vinte mil r~1s, 
ametade para a minha Fazenda, e a outra ame.tade para o denuncran
te, e fe lhe naõ guardará no anno que· a ven~er; porque com efta liber
dade as naõ extendaó, e façaó maiores, e fe eftreit~m os paftos em pr.e· 
~ uizQ dos mais di adores. ' 

C A P I T U L O . XXII. 

Trata-fe das penas que haõ de ter os .']uizú ,, que deré!ft maiores. coutadas 
do que Je lhes manda, e das que haõ de ter os-Lavradores, fe· as 

tomarem maifires. 

z' Q S Juizes do Ve~de naõ daráõ ·mai?res ·cout~das, dà que as 
que lhes mandao.dar por efte Regimento, f<:lb pena de per~ 

dimento de officio, e d~ dezafeis mil reis, am
1
etade para minha Fazen; 

da, e a metade para quem o accufàr; e a mefma pena tedõ fe as ·nno 
mandarem amalhoar, e demarcar com ~s divizas necelfarias. · 

z E'os Lavradores, que as ·ext.enderem maiores, do que lhes for 
dado pelos ditosJuizes, incorreráó na rnefma pena de vinte mil reis' 
applicados da mefma forte, ametade para minha Fazenda, e arnerade 
para quem os accu[ar; e a coutada fe lhes julgará devaffa, para nella 

· poderem pdhr os gados dos maislcriadores ; e efta rne.fma pena terá6, 
fe per fi fós tomar.em coutada, f em lhes fer dada por autho'ridad-e dos 
Juizes a que tbcar. . 

3 E os PaO:orés, que depo'is das ditas coutadas dema.rcadas as na6 
guardarem, como devem , e entrarem nellas com os .feus gados, terá6 
de pena' féndo de dia' quatro mil reis' e de noite oito' a metade pa' 
ra minha Fazenda , ç a metade para quem os accu.far; e efta denuncia~ 
çaó f e dará perante o Juiz do di.fhiB:o do' Lavrador, que a determina'" 
rá, dando appellaçaó, e aggravo para o Ouv'idor ·, qual no cafo couber. 

4 ' Nenhuma pefiOa·, de qualquer eftado, e col'ldiÇaô que feja, per 
fi, nem por outrem guarde as fuas · ter~as, nem p.rohiba, ·que ne!Ia.s 
paftem o& mais gados, com pena de vinte ·mil reis, a metade -para n:w 
nha Fazenda, e ametade para quem accufar; (~ entrando-lhe nas fuas 
coútadas, os denunciaráó na fôrma atraz difpofta no paragrafo ante, 
cedente. . , 

5 E as couradas fe guardaráó defde o tempo·, , em que forem dadas 
até o primeiro do mez de Maio,' e dahi por diante naõ feráõ mais de: .. 
fendidas; mas ficaráó em commum com os mais f'àftos do campo. · 

. ( 
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c A p I T u L o XXIII. 

Trata [e da venda dos Montados. 

1 A Inda que ao Lavrador feja prohibido o vender a fua couta~ 
.ia, poderá com tudo vénder o feu montado, e por efta fa

culdade pagará para minha Fazenda a quinta parte do preço, por que 
-vender· para o que: osJuizes, oito dias antes das montas dos porcos.; · 
tnandar~ió notificar a todos os Lavradores da fua juri fdicçaó, que tive
rem vendido; e dado o juramento dos .Santos Evangelhos, lhes faráó 
declarar o preço por que venderaó; e conforme a quantia qúe jurarem, 
affiln fe pagará a quinta parte; e fendo provado ao Lavrador, que de
clarou ~enos do que por que vendeo, perderá toda a quantia do di
nheiro em dobro, a metade para quem o denunciar, e a outra ametade 
para minh::! Fazenda. 

2 Efta difp ofiçaó fe entend·erá tambem naquelle cafo, em que o 
criador toma porcos á guarda , por hum certo preço cada cabeça; por
que do mefmo modo declarará debaixo do juramento quantas cabeças 
tomou, e por que preç0, e de que peffoas eraó ; e de toda a importan
cia pagará a quinta parte debaixo dú penas acima impoftas. 

3 E porque os Paftores, que vem com os porcos, fazem grande 
'd_amno em os montados, em razaó de os varejarem com mangoal: Pe.;. 
lo que mando, que daqui em diante naó ufem mais dclle, e varejem 
~om va.ra; e fazendo o contra"rio, incorreráó em pena de mil reis, por 
cada vez que forem ach1dos com elle ; quer varejando, quer nas fuas 
malhadas; e o Lavrador, em cuja herdade dtiver o montado, terá 
obrig;lçaó de o examinar; de tal maneita' que fe lho con~entir' e os 
l)aÔ denqnciar, inc~)rrerá na mefma pena, porque he obrigado a fa,.. 
helio ; e todas eftas penas feráó applicadas para o denunciante. Efta 
liberdade porém de pode·rcrh vender os feus montados, fe naó enten .. 
derá em todos os montados, que o I;..avrador tiver na fua herdade, fe·
naó fómente naquelles, qu~ he ufo, e coftume venderern-fe; porque 
fempre deixaráó os baldios livres para os criadores, que naó poderem 
comprar; e os Juizes do V e r de , e mais Officiaes ex a minaráó QS mon
tados, q·ue os Lavradores vendem, e guardaó; ~fendo maiores do que 
aqui ordeno , lhos faráó eftreltar, e proced~ráó contr.a elles debaixo 
das mefrnas penas, que faõ impoftas aos que tornaó maior coutada, do 
que lhes he dado. 

Tom. VI. ;Bbb CA-
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I c A p I T ' u L o . XXIV. 

Tratafe dos cdrtes, e cern·adas das ar.vores, e daspe1zas qut haõ de ter 
os que as cortarem, ou cernarem. 

I E Porque fou informado dos grandes damnos, e eftragos, 
que fe fazem em os meus moatados com os córres , ru.ffas, e 

cerna·das, que os Lav,radtores faze :n oelles, fem attençaó ao bem co!11· 
mum, que a rodos refult-t de. fe confervarem as árvores, . e criarem pa
ra G>S ufos de fuas proprias lavouras, caías·; e mantimentos dos feus 
ga<dos; e porque ourrofi n tem1m.)fl:rc1d.o a ex:periencia, que as penas ' 
que pelo Regiq~ento antigo eraõ impoftas aos que commettiaó feme· 
lhantes ~ulpas, naó eraó b-1ft,.trlres a remediar eftes damnos: Pelo que 
mando' que toda a peffod' de qualquer eftado' e condiçaô que feja' 
que cortar arvore pelo pé, ou fejaó grandes, ou pequenas, incorra 11ll 

pena d-e quatro nül reis por cada hum a que affi .n cortar; e nas qu~ cer
na'r terá de pen:.1 oito mil reis pel.t primeira ve.z ; e pela fegunda, alérn 
da fobredita pena pecunia ria, feráó condemnados em mais hum anno 
de degred.o para fóra de V)l.la, e termo: o que fe entenderá affim nos 
que cortarem, como nos que cernarerri; e cortando ramo, terá fómen~ 
te de pena duzentos reis. 

z ~orém poderá cortar f em pena a lgurna a madeira, que lhe for 
neceifaria para o ufo de fua cafa, com~ [aó traves, ·arados, catés de 
moinhos, roç_las de atafona, e moinhns, apeiros grandes ,.varas de ala~ 
gar, e para bateis; çom t,.tl declaraçaó, qu~ tirará primeiro Alvará de 
licen,ça daquelleJuiz, de cujo dill:riélo quiz_r fazer os ditos córtes, 
jurando como naó ha de cortar mais do neceífario, e o juramento fe 
lhe extenderá por termo nas coft .ts do mefmo Alvará, declarando-lhe 
que córte aonde menos preju·izo faça·. 

3 · Como tambem poderáó cortar para apeiro miudo, aguieiros, 
poffilgas, curraes., . e outras coufas aíiLn neceffar~'as - ; ma.s com adver
tencia, que faráõ os ditos córtes da primeira trepada das arvores para 
cima, ficando toda a trepada em falvo; e tambem poderáó cortar ra .. 
ma para os feus bois nG> tempo da neceffidade, fendo das francas das 
arvores.; e para tudo do que acima dito he tirará Alvará de licçm;a, na 
fórrna acima difpofra, debaixo das mefmas penas. 

4 · E porque haverá m~itos Lavradores, que nas ·ruas herdades te· 
nhaÕ muitos · m~tos, ·que fe compoem de machiei.ros bravos, que por . 
eftarem muito Juntos, e baftos fe. naó criaó, nem fe fazem arvores pa· 
ra poderem produzir fru-to, nem as terras fe cultivaó por caufa defte 
impedimento: Querendo Eu ,em ifto prover, hei por bem, e mando, 
que o& J uiz,es do Verde, cada hum em feu d iftriélo, polfa dar licença, 
para que os Lavradores poífaó cortar os ditos machieiraes, os que fo
rem fuperfluos, dçixando os que poderem fer proveitofos; para o ~~e · 

Hõ~ 
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Üá com o feu Efcrivaó ver a terra aÓnde fe haó de fazer os ditos córtes··· 

c . ' e conwrme a capacidade -della, affim determinará as arvores, que o 
Lavrador póde deixar fem prejuízo da fua lavoura, e utilidade dos 
Illonrados , que fe pódem criar; de que tudo fe fará termo pelo Efcri .. 
'Vaõ, aQlgnado pelo Juiz, com declaraçaó das arvores, que deve dei .. 
>.:ar; e fta licença fe paffará da mefma forte por hum Alvará, fem mais 
OUtra alguma juHific aç<~ Ó, nem proceífo; e nefta fórma. poded o La
Vrador fazer a fua roffa livre de toda acoima, guardando fempre as 
arvores, que fe lhe refa!varem, e aífeirand-o•as, para que o fogo as 
~aó queime; porque fazendo b conúario, incorrerá nas penas acima 
lrnpoftas. . 

) E par a mais f e e vi ta r efte damno , naó fó os Officiaes do Verde, 
lhas ain da qualquer peífoa do povo, o poderá encoimar, tendo duas 
tefrimunhas com que o prove; e as coimas, que affim huns, como ou
tros fize rem, as a!fentaráó em oito mezes contados do dia, em que for 
feito o damno, e ma.is naó. · _ · . 

6 'Porém os córtes, que fe fizerem naquelles· montados, que eftaó 
da banda dalém qa ribeira de Odemtra ·çontra o Algarve , naó feráó 
encoimados, por affim fer já difpofiçaó do Regimento antigo. 

C A P I T U L O XXV. 

Trata fi dos que efcaftaõ as fovereiras, e as pmas que elevem ter".' 

1 TOdn a pe.ífoa, que quizer tirar cafca dos rri~ntados para o 
ufo do cortimento dos couros, o poderá faz~r, tirando pri

meiro Aivará de licença do Juiz do Verde, ,em cujo diftriélo a quizer 
Cortar; e lhe naó dará mais que para tirar hum terço de cada fovereir<1 
acima da terra dois covados, em razaó do damno, que lhe pôde cau
far o fogo, fe a alcançar pela parte, por que efl:á e[ca[cada; e faz.endo 
o contrario, ou efcafcando fem 0 dito Alvi:lra , incorrerá nas penas, 
que fàõ impoftas aos que cernaõ as fovereiras. -

CAJ.1>ITULO XXVI. 

Trata-fe dos fógos, quando, .e como fe devem pôr. 

- 1 AOs Officiaes das Cameras pertence determinar o tempo em 
que fe hi3Õ de pôr os fógos ás arroteias, roífas, e reftolhos; 

e affim nenhuma peífoa, de qualquer G:ondiç~õ que feja, os poderá pôr 
fem que primeiro fe determine o dia, em que poderáó principiar; e fa. 
Zendo o contrario, terá de pena quinhentos reis, da qual fómente ferá 
relevada naquelle calo, em que antes de. fer chegado o dito tempo ti~ 
Ver licença dos ditos O.fficiae3 da Camera, affignada por elles; porque 
entaó os poder·á pôr, fem por iffo ter pena alguma; e as partes a quem 
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fe fizer algum darnno com os ditos fógos, ~poderá demandar perante 
o Juiz competente , na fórrna das Ordenações do Rei no. 

2 E porque muita~ vezes fHccede, que os fógos depDis de poftos 
fe foltaõ, c por effa caufa fa~em grandes damnos, e confideraveis per
das, por f e lhes na6 fazerem os affeiros çonvenientes, que os poífa ata
lhar: Pelo gue rnando, que todas as peffoas' , que houverem de pôr os 
taes fógos, lhes façaó antes affeiros com fegurança tal, que f e na.õ fal
tem; e a fórma do como fe haó de fazer daráó os Officiaes das Came· 
ras, aos quaes hei por muito encarregada efta diligencia peJa utilida· 
d.e publica; que della refulta; e os que pozerem os ditos fógos fern 
fazer. os affeiros na fórma que fe determinar pelos Officiaes ·das Came
ra·s, incorrer{ló na pena de dez mil reis,_ dos quaes a primeira parte fe .. 
rá para minha Fazçnda, a fegunda cobrará o Procurador do Concelho 
para as defpezas delle,. e a terceira para os que fizerem a co i ma, a qual 
pod~ráó affe.ntar gaÓ fó os Officiaes do Verde, e os .mefmos Offic1aes 
da Camera, mas qualquer do povo, tendo duas teftimunhas com ~ue 
e prove. 

C A P I T U L O XXVII. 

Tr_ata-fe da.r p,ena__s das coimas, como bao de fer applicadas. 

I AS penas pecuniarias, que por hem defte Re.gimento fa6 
im poftas ás peffoas, que cortao; cernaó, e efcafcaó as ar· 

vores, ou poem fógos contra a fórma di fpofta, fe:ráó as duas partes pa· 
ra minha Fazenda, e a te reei ra para quem as fizer; e fómente as que 
fe aífentarem por razaó dos affeiros naó ferem conforme ao que fede .. 
terminar pelos Officiaes das Cameras, feráó applicadas na fórma que 
no Capitulo antecedente fe difpoem. . 
· 2 · E as mais penas pecuniar\as, que procedem das denunciações 
naquelles cafos, em que por efte Regimento fe pódem dar, pertenc~ .. 
ráó a metade para minha Fazegda, e a outra a metade para os denuncl" 
antes, a~m como fempre fe _praticou. 

C A P I ·T U ·L O XXVIII. 

Trata-fe dos Rendeiros·, em qu·e fôrma poderá o fazer as avenças. 

I · E Porque os Rendei.ros do Verde daõ licença aos Lavradores; 
. :J para qtJe cortem, cernem as arvores, e ponhaõ fógos comq 

quizerem, por certas ayenças, que com elles fazem; de tal maneira, 
que aind~ que os achem fazendo o damno, os naó encoimaó: Hei por 
bem, e mando, que os Rendeiros naó façaó as taes avenças, pelo 
grande prejuízo que dellas refulta ao b~m publico, e minha Fazenda; 
c obrando o contrario, incorrer-áó naquellas mefmas penas, em que 

·faó impoftas pelas Ordet1a}Óes do Reino aos Rendeiros, que fazem 
{e:-
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fernelhantes nvenças ; porém naõ fe lhes _prohibe , . que fe potra avir 
com qualquer peífoa, que c6rte toda aquella madeira, que podia cor
tar, fe tirar Alvará de licença; e tambem fe poderáó avençar naquel· 
la parte , que lhes pertencer depois das cqimas condemnadas. 

CAPITULO XXIX. 

Trata-fi dos gados athados ~o vento. 

I pElo Régirnento antigo he já difpofto, que os gados, e ca.: 
valgaduras, que dentro da demarcaçaó do Campo de Ouri

que forem achados do vento, pert.ençaó á renda do meu montado; ef~ 
ta me f ma difpofiçaõ· mando fe obferve; e no julgar delles fe guardará · 
em tudo a mefma ordem, que fe acha determinada pelas Ordenações 
d~ Reino , e a metade do preço, porque forem vendidos, ferá para a 
In1nha Fazeqda, e a outra ametade para quem os denunciar. 

CAPITULO XXX. 

Trata-fe do Ouvidor dos Mo1ztados , e jua jurifdicfaÕ.. 

1 o Ouvidor dos Verdes, e Mom·ados pelo feu ·Cargo, ferá fu-
perior a todos osJuizes, Efcrivaes, e mais Officiaes dos 

Verdes de toda a Comarca; conhecerá por appellaçaô, e aggravo de 
todas as caufas, que fe tratarem perante os Juizes do Verde; e terá al
Çada de quatro mil reis ; e nas que paífarem defl:a·quantia, dará appel
bçaô para o meu Confelho da Fazenda, aonde pertencem ; fará duas 
Â.udiencias na femana ás partes, ás fegundas , . e feftas feiras de tarde, 
a que naõ faltará para melhor expediçaô das caufas ; e no modo de as 
proceffar guardará em tudo as Ordenações do Reino. _ 

2 · Conhecerá tambem de todas as denunciações, que os Officiaes 
do .Verde, ou os Rendeiros quizerem d~r perante elle, dos que tive
tem i ocorrido em algum~s penas, ou defcaminhos, que nefte Regi
tnento fe achaó declarados; dando da mefma forte appellaçaô., e ag
gravo, gual no cafo couber, para o meu Confelho da Fazenda. 

3 Affiftírá a todas as montas dos gados, affim das ovelhas, como · 
das vaccas, porcos, e egoas dos criadores de fóra da Comarca, para 
que com fua prefença fe evitem todas as perturbações, e defordens, 
~ue nellas p6de haver; e fe lhe naó ·pagará o feu ordenado, fem cer
tidaó do Efcriva.ó de como a·ffiftio a ellas. 

4 Terá obrigaçaó de me dar conta pelo meu Canfelho da Fazen ... 
da dos Commendadores Fidalgos, e outras guaefqúer peffoas podero
fas) gne naó quizerem pagar montas dos feus gados, ou guardarem os 
lhontndos, ou as hervagens das fua·s herdades, ou Ce tomaraô coura..: 
das fern author.idade deJuftiça, para Eu niffo prover, como cump·rir -

ao 
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ao meu ferviço; e naõ o fazendo aflim, fe lhe dará em culpa na refi· 
dencia, que· delle íe ha de tira r, e .pagará toda a perda, que por effa 
caufa recebe r a minha Fazenda. . 

) Terá obrigaçaó .outroli.m de ir hum a vez no anho pelas Vi Ilas do 
campo a prover fobre as coufas penencentes aos verdes, e montados.' 
e devaff,ttá dos Officiaes de cada hum lugar, fe cumprem com a o~n4 

gaç1õ dos feus Regimentos, e fe commettc:raõ erro algum nos íeus 
ofli..:ios, aflim em prejuízo da minha Fazenda, como das partes. 

6 Se osJuizes foraó peffoalmente dar as couradas em feus tempos 
legítimos, demarcando-as com as divizas ncceifarias, e_ [e deraó m~1io· 
res coutadas do que aquellas, que devem da r, e íe fazem as Auc1tert· 
cias nos rempos devidos, e fe ouve.m. aos Rendeiro-s, e Offi-::iaes do 
Verde, e ás mai.s partes com diligencia, e bom acolhimento. 

7 Se os Efcrivães faó diligentes Iias "materias de feus officíos, f1-
zendo os mani feftos, e termos das mont<is com a cb reza nece{faria, e 
brevidade; e da mefma forte f e os.] u rados affentaó todas as co i mas' 
ou fe o dc:ixJÓ de fazer por ré[peitos, ou outros alguns incerdfes; e f~ 
algumas peífoas os injuriaó, ou aggrava6, e impedem a que elles nao 
faç tÕ os feus offi.:ios, como devem. . 

8 Outrnfim devaffai-áó de todas as pelfoas, que demarcaõ maiore~ 
coutadas daquel!Js que lhes faó dadas pelos]uizes, ou fe as tomarao 
fcm ferem por ordem de Juiz competente; ou .. fe gu:Hdaó as terras·de 
fuas herdJdes, e as defendem . dos outros gados, fem nellas terem to-
rnado coutada. 

9 Tambem devaffaráó dos Rendeiros do Verde, fe fazem avenças 
com as partes, ou lhes daó licença para fazerem córtes contra a f6rma 
difpoíh nefte Regimento; e achando que qualquer das .fobreditas pcf· 
foas tem delinquido contra o que lhe he ordenado, procederá contr~ 
elles ~ dando-lhes livramento~ como for juftiça. 

10 E quando o Ouvidor dos Verdes eftiver fóra da Comarca, otl 
legitimamente impedido, fervirá o feu cargo o Prov·edor dá Comarca, 
qu~J inteiramente cumprirá com efte Regimento. 

C A P I T U L O . XXXI. 

Trata-fe dos Juizes do 'Verde, e fua jurifdicça~. 

I QS Jui7-es do Verde de cada h uma das Villas do campo co; 
nhecerá de todas. as caufas pertencentes aos v.erdes, e mon-· 

tados de feu" diftnét 1s, e nellas teráó alçada até quantia de mil reis, 
em que daráó ft..ps fentenç·1s á execuç:1ó; e paífando della, d.Háó ap
pellaçaó, e aggr:.1vo para oJuizo da Ouvidoria dos Verdes, qual no 
cafo couhcr. · · 

z Se dó obrigados: a fazer duas Audiencias na femana, e~ que de· 
feriráó aos requerimentos dosJ urados, e mais pa,rtes com toda a bre· 

vida· 



e Montados do Campo de Ourique. 3 8) 
vidade , e acolhimento que devem, guardando no proceffar das cau
fa..::~ a fórma das Ordenações do Reino; e affifti ráó ás monta~ dos,g ados 
dos moradores dos feus rer-mos nos tempos, em ·que e lias fe devem fa
Zer; e naó affifl:in.do., fe lhe dará em cuLpa na deva.ífa, que dellc {e ha 
de tirar pelo Ouvidor do Montado. 

3 Tiraráó rodos os anilos huma inquiriçaó devaffa dosJurados, fe 
procedem confoJ:_me a obrigaçJó de feus cargos, e fe os injuri.Jõ, ou 
lhes fazem aggravos, impe~indo-os a q\le naó façaó feus offiçios; e 1 

outrofim das peffoas, gue tomaõ maiores cocitadas do que lhes foi da
do, e (e as de ma rcaraõ fem lhes ferem dadas por authoridade de J ufti
ça ; ou f~ gua rd aó as fuas terrds fóra da coutada; e contra os que ach~r 
cu! pados, procederá como for juítiça. 

4 Qu ando algum dosJ uizes eftiver ;lllfente, ou legitimamente im
pedido, ferviráõ os feus o.fficios 0s] uizes Ordinarios ,_ou osJ uizes· ·de 
Fóra nas terras oMde os houver; os quaes c~mpriráó com as obrigaçóe~ 
defte Regimento. · 

C A P I T U L O XXXII. 

Trata-:fo do Procurador do Montado, e ftt;t p.fficio •. 

I Q Procurador do Montado ter_á obrigaçaó de reguer_er tuda 
o que .fiz.er a bem. de minha Fazenda, encoimando, e de .. 

nunciando todos os deíca.minhos, que achar; ou de quê tiver noticia 
faó feitos contra a fórma defte Regimento: o gue poderá fazer naó f6 
perante o Ouvidor. mas ainda perante qualquer Juiz do Verde de ca
da .huma das Vi lias; e as coimas naó poderá ~ffentar fem levar peffoa 
de fé, como h e o Homem d o Montado, ou Jurados , os cp1aes feráó 
obrigados a aconipanhallo ; quando por. elle lhes for requerido para 
femelhantes di! igencias; e nas denunciaÇões que der, e coimas que fi
zer, teráõ aquellas mefmas partes, que faó co.ncedidas aos mais OHi-
ciaes- ; que as fazem. · _ 

2 Terá ourrofim obrigaçaó de affiftir a t.odas as montas dos gados 
· de fóra, que fe fizerem · perante o Ouvidor ;. quando o contrato naó 
andar arrendado, ·para que nellas re_queira tudo o que fizer a bem de 
minha Fazenda. 

C A P I T U L O XXXIII. 

Trata-[e dos E[criváes do Verde, e feus officioJ. 

I os E feri vaes ao Verde feráó muito diligentes na expediçaõ 
. das partes, e no aífentar da s coimas; de tal forte que por 

fua negligencia fe naó retardem os proceífos; e nelles guardaráõ o . 
Regimento dos Efcri vães do Judicial, affim n.o levar dos falarios, co 4 

mo 

r 
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Regimento dos Verdes, 
mo em tudo o mais em que a eJles fe lhes póde accornrnodar, e fob as 
penas nelle declaradas. . 

2 .Efcreveráó 'as montas dos gados, ique lhes pertencerem , para 
o que teráó livros primeiro numerados, e rubricados pelos Juizes~ e 
da mefma forte teráõ livros feparados, que Jirvaõ de aff'entar os mani· 
feitos, que fizerem os ~riadores naquelle_s cafos, em que por ~em de.f
te Regimento o devem fa·zer.; e affim os termos das montas, ·como os 
dos manifeítos, os fado com todk a diftinç1ó, e clareza; e a.fiim mef· 
mo os termos das coutadas, que osJ uizes derem, na fórma que ndle 
Re·gimento fe qi(poem. · 

( · 3 Naó faráó avenças com os Rendeiros · de preço certo pela e feri~ 
ta, e mais papeis, que faó obrigados fa·zer. lhes; porque fómente le· 
.varáóaquelles falarias, que direita mente lhes tocar; . e efta mefma dif .. 
pofiçaó guardará o Efcrivaó da ÜU\'Ídoria' dos Montados. 

C A P I T U L O XXXIV~ 

Trata:fe do officio de Meirinho 'geral dos Montados. 
( . . 

I · Q Meirinho_geral dos ~on:ados p~d~rá denun~iar de tod~s 
· os defcarnmhos ·'de que tiver notiCia; affim mefmo encot· 
mar, '1evando peífoa de fé, com que o faça; e terá nas denunciações, 
e coimas aquellas me f mas partes que pódem levar os mais Officiaes; 
e nas mais diligencias que fizer, levará OS falarias, que faó dados aoS' 
mais Meirinhos das Vil·las, e Cidad·es defte Reino 1 cujos Regimentos 
guardará em tudo, o que a elle fe lhe pód~ · accommodar. · 

' 

C A . P I T U L O XXXV. 

'Irata-fe do Homem do Montado, e [eu o.!ficio. 

I o Home'm do Montado terá obrigaçaó de correr duas vezes 
no anno o campo·, para examinar o corno eft;ró aproveita· 

dos os montados , e os damnos que nelles fe fazem ; CO!TIO tarnb.em to· 
dos os mais defcaminhos de minha Fazenda; e poderá denunciar os 
culpados perante osJ uize~ de feu foto, e encoimar em todo's os cafos, 
em que por bem defte Regimento fe pó.de encoimar, e· baftará a fua 
fé; porque a tem no f eu officio, como qualquer dos Efcrivães do Ver· 
d~; e nas denunci~~Jóes terá as mefrnas partes, que tem os mais Oifi~ 

,. . c1aes. 
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" .. e Montados do Can1po de Ourique. 
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' ' i 

C A P I T U L O XXXVI. 

Trata-[e dos Jurados , ~ [eu officio. 

I Q S Officiaes das Cameras de todas as Villas da Comarca fe .. 
ráó obrigados a eleger dois Jurados, homens de bom pro

cedimento, e sã confciencia, todas as vezes que pelos Juizes do Ver· 
- de lhes for requerido, e {e lhes dará em Camera o jur~mento dos SanM 

tos Evangelhos, para que bem, e verdadeiramente firvaó feus officios ; 
~ naó fendo os ditos O.ffi;::iaes da Camera diligentes em os eleger, re
correráó os Juizes do Verde ao Ouvidor, e Provedor da Comarca; o 
qual os fará logo eleger com toda a diligencia, e cuidado, por ailini 
cumprir a meu ferviço. 

2 E como forem eleitos para a obrigaçaó de correrem o [eu termo, 
e examinarem todos. os damnos, que fe tiverem teito no córte das ar. 
vores, encoimaráõ as peifoas comprehendidas nelles; e denunciaráó 
de todos os defcaminhos, que fe acharem feitos, perante os Juizes do 
Verde de feu diftriél:o; · e outrofim terái} cuidado de faber fe os Lavra
dores gua rdaó maiores coutadas dàquellas, que lhes foraó dadas, e 
fe as demarcaraó per fi, fem authondade de J uftiça, e fe impedem a 
que os gados naó entrem nas fuas terras ; e de todas as denunciações 
que derem, e co i mas que fizerem, teráó as mefmas partes, que tive• 
rem os mais Officiaes. . · 

3 Seráô obrigados a affiíl:ir em todas as Audiencias, CJUe fizerem 
os Juizes, e nellas faráó todos os requerimentos neceífarios; e naó fe 
avençaráó com as partes, por deixarem de lhes fazer .as cwimas, e da
rem as denunciações que devem; porque fazendo o contrario; incor- · 
rerá6 nas penas, que lhes faó impoftas pelas minhas Ordena~óes. 

C A P I 'f U L O XXXVII. . 

Trata..ft dfJs privilegios, de que haõ de gozar os Ojjicia~s d~ Perde. 

r Ü Ouvidor dos Montados, Juizes, Efcriv~es, Meirinhos, e 
J nrados, e os mais Officiaes do Verde, naó feráó obrigados 

a 'fervi r os cargos, e encargos do Concelho contra fuas vontades; nem 
·outrofi.m feráó conftrangidos .a fer Tutores, Curadores, Sacadores de 
·S1za, e Recebedores, Thefoureiros; nem lhes tomaráó roupas, ou 
mantimentos alguns contra fuas vontades para apofentadorias : os 
quaes privilegias hei por bem conceder-lhes, para que com maior di
ligencia, e cuidado ailiftaõ ás obrigações de feus officios, affirn pelo 
que refpeita ao bem cornmum das partes, como para melhor arrecada 
ça-ó da minha Fazenda: e mando a todas as J ufti(jSaS lhos cumpraó ~ e 
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Regimento dos-Verdes, 
façaó inteiramente guardar; porque fazendo o contrario , mandarei 
proceder contra elles, como mais fo1r conveniente a meu Real fer~iço. 

C A P I T U L . O XXXVIII. 

irata:fe de como o Ouvidor dos Verdes, Juizes, e mais Offi~Úes nad pof 
fao ter gados de manada, fem minha lic'tmça. 

_I E Pàrque p6tde aconteeer, qt1e o Ouvido.r dos Montados, 
'] uizes do Verde, e todos 0s mais Officiaes tenhaól manadas 

de gado~ ft~as proprias, o que poderá refultar em prejuízo) de minha 
Fazenda, e do bem commum, po·rque com .o poder de feus officios 
naó págaráú os di r-ei tos que devem; e pafl:aráõ com elles pelas cauta· 
das alheias, e guardaráó os pafl:os das fuas herdades inteiras: Pelo 

. que _mando nâÓ p>oífaõ ter as ditas manada·s de gado, fem minha licen· 
ça, ou do ~eu Confelho da Fazenda, fob per.t.a ·de fe lhe dar em culpa• 

C A P I T ,U L O .· XXXIX • 

Trata-fe de como todas as . Juflíças ftrdõ obrigadas a dar ajuda aos 
OJ!iciaes do Verde. · · 

I TOdos , e quaefquer Mini ftros , -e Officiaes de J uftiça deftes 
meus _Reinos, ~Senhorios, aquém o conhecimento perten· 

éer, cürtlpriráó, e guardar.áõ inteiramente todas as Cartas preGatorias, 
que lh@s hHem mandadas pelo Ouvidor, ~u Juizes do Verde; e fará~ 
todas as dil?gendas, que nas ditas Cartas fe lhes recommendar por . 
·be-tn da tnir~ha Fazenola", c0m.~pena de que naó as cumprindo com to· 1 · 
da a IJrevidáde ~ nl3rn dando á execuçaó tudo o que nellas fe contiver., 

. virem emprazados á mipha Corte dar a razaó por que o naõ fizeraõ; e 
naó a dando cabal, ferâó caftigados como cum.prir a meu Real ferviço. 

2 E .ao Ouvidor, e Provedor da Comarca, e mais]tiizes lhes hei 
por tn utro encat'regado dêm toda a ajuda, e favor 1 que pelas fobreâitaS 
J uH:iças do Verde lhes for pedida; e todos os mais Meirinhos, Alcai~ 
'ues, Porteiros' e Eforlvães obed€Geráó a feus mandados' qüando for 
em- ferviç·o de mínha Fazerid.a ,, com as penas acima impoftas. 
- 3 E t5orque outrofim f ou inforrriadÇ>, que as Juftiças da Vílla de 
Alcoutiril ná6 cumprem como devem as Cartas, que lhes faõ paffadas 
de qualqúer Juiz dos Verdes da dita ·ComMta, fundados no privil~~ 
gio que~ terii, de que naõ póclem fer demandados fenaó perante osJm· 
ie!:-: de feu foro j. e debaixo defta·Iiberdade naó pagaõ os direitos; que 
'devem dos pnftos, gu€ comem com os feus gados trazendo-os ao cam· 
po: Pelo que matldo a todas asJuftiças da dita Vllla de Alcoutim, · 
cu riipra0 Íflt@Írfimeri-te todas as Cartas, e Ordens, que lhes forem re
nie-tridas dosJ uizes dos V ~ráes, e nelles devem vir refponder as par-

. · tes, 



e Mon.tados do ·_·campo .. deOúriqüe;_ .387 
res 'quando lhes for mandado; porgu~ nas caufas' e. execu~óes de mi~ 
~ha Fazenda çaó ha privilegio, que os ízente; e.naõlhes dando as di~ , 
tas J uftiças éumprimento, viráõ emprazaqos á .minha Corte; na fórma . 
~traz difpofta. · · . . 

. Pelo que mando aos V édores de minha Fazenda, e Ct;mfelheiros 
della , cumpraó, .ç gua-rélem efte Regimento a Gim ,._-e da maneira, que 
~elle .fe contém, e o façaõ cumprir, e -guardar ao dito Ouvidor dos . 
Montados ,Juizes, e Efcrivâes, e mais Offi'"iae~ çlo Verde; e ~ r .odos os . 
mais Regimentos, Provisões affignadas por mim, que para eft~:: e.ffeito 
fe .hajsó paffado, e que encontrem o que nefte fe contém, de rogo, e: 
·hei por de rogados, porqhle · defte fó quero fe· .ufe, por affim cumprir a 
meu ferv.iço, e bem .de minha Faz_e.nda; e m.ando que depois de pot. 
mirn affignado, fe cumpra, como nelle f e contém, . e .fe publique n'a 
Chance I hJ.ria. Carlos· da.Si.lva o fez em Lisboa a r 9 de Janeiro de I 69~-- , 
annos. Marüm Teixeira .de Carvalho o fez efcrever. · J 

R E ·Y., 

·E·. U .ELREI. Faço faher aos que eil:e Alvará virem, ·que .En ora 
··. fui fervido ~andar fazer hum novo Regimento, por onde os 
; moradores affim da Comarca do Campo de Ourique, como os de 
fóra dell'a fe regeifem ·nos pagamentos dos direitoS das montas , que , 
pertehlcem á minha Fazenda, procedidos .elos paftos que. os feus gado~ 
cpmerrl; e .porque juntamente naó havia fórrna por onde fe conhece f .. . 
fedas culpas do Ouvidor . .dos Montadc:>s ., e feus Officiaes, ficando def
ta maneira impunidos os feus erros; que podiaõ commetter affim na 
adminifi:raçaó d'e mirih(l 'Fazenda' como na da juftiça das partes; e 
l)tle-rendo Eu prover em ifto, fui fervido mandar fe l_hes tí_raffç refidena . 
cia, pará que com o temor do caftigo foffe, co.mo cumpre ·a m~u fer~ 
viÇo, ~· fell· proc~dimento: Pelo que hei por bem, e mando a todos 
os Syndicantes, que daqui em di~nte forem tirar refidencia ao. Ouvi~ 
do.r, e .Provedor da Comarca, e feus Officiaes, a rirem-tambem em o . 
mefmo tempo ao Ouvidor_dos Montados, e feus Officiaes; para .o qu.e 
os fuípenderáó primeiro de feus officios, e mandaráó para fóra cla Co
marca p,arn aqu_elle lugar, qu.e lhes parece·r, é gnardaráõ a mefma or"' 

·dem ~ e difpofiçaó, que mando guardar na refidencia do dito Ouvidor, 
e Provedor da Com~rca, e feus Officiaes, em tudo o que a elles fe lhes 
pód.e pccommodar: e na deva!fa , .que háó de tirar-, pergt,mtaráá;pelos 
Itens feguintes. . · 

Capitulas pertencentes ·_çzo Ouvidor dos A1ontados~ 

Item.·, f~ fabe, que o Ouvidor.Joífe huma vez no anno·pelos lugare~ 
da· Cornarea Lirov€F {ob!c as c0·ufus pertei~cetues aos verdes , e rnonra".. 
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Regimento li os Verdes; 
·dos , e f e de·vaffou de todos os J uizres do Ve·rde , e IJlaiis Officiaes de 
cada luntm .dos ditos lugares, inquirindo nas .devaffas_, o que ·pel~ feu 
Reg,i.m.ento lhe he rordena.do. I ' 

Irem, f e fez duas Audiencias cada femana, e nos dias, que ·pelo feu 
Regimen1to lh·e .eftá determ;inado. . . 
. .Item, fe de.Cpa,chou as partes com brevidade ., e bo.m ac~oihi~ento; 
e f~ pror refp.eitos, ou m1tros alg.uns intere.tres deixou de.adminiftrar a 
jufi:iça , ,cc>rno ,he obrigado. · 

Item , f e deixou de m1andar toma.r algumas denuncia.çóes , que os 
O.fficiaes ·d•o Vet'de, ou R .e.ndeiros déifem perante .elle de a.Igumas pef· 
foas, que defencaminhaffem ·os direitos das montas, ou .dos ca.fos, em 
q.ue por ·bem do Regütm·ento dos Montados fe póde denunciar. 

Item, fe .affiftlo a tgdas as montas dos .gados dos criam•ores de f6ra 
do .campo, e fe neHas evitou ·tomas as pertu·rhaçóes, e def(i)rdens, que 
fuccedera.õ, e fe natõ a.ffi:fH .. o, que r.azaó heuve para.i.ffo , 1e f e fo()i p0if 

fua culpa. . 
Item, fe confcntio, que os Comm-endador:.es Fidalgos, ou outras 

algumas pelfoas poderofas deixaffem de pagar os. direitos das montas, 
que deveffem, ou fe guardaraõ os.paftos, e montados fóra das fuas coa- . 
tadas, e ·te as tom.araõ fem .authoridade de J uftiça, !em da f contá .no 
Con·feU10 ·de minha Fazemda, e fazernifro ó que pe:lo feu R .egimento 
L1e ah ri gado. , · · 
· Itern, fe t;i~ou devalfa de todas as pe.ffoas, que de-ma·rc;araõ maiores 
c·ouradas, do que lhes foi da.do pelosJ uizes do Verde, e fe a~ roma
nó fem fer por ordem deJuftiça, ou fe guardavaõ as terras dás fuas 
herdades, ·e as d.efendiaõ, p.ar.a qU'e meilas naõ paftaffem .os mais ga· 
dos. 

Item, f e devaffou ·dos Rendeiros do Verde,. f e faziaó avenças com 
os La,vradores para •COrtarem as arvores, contra a fórma dHpofta no 
Regimento. . · 

Item, fe tem manadas de gados fem minha licença, ou dQ ConCelho 
de minha Fazenda, e f e delles pagaõ os direito~ qevidos, ou fe defen .. 
de os paftos, :e montados das fuas herdades, para que nelles naó en· 
trem os mais gados; e fe confente façaó o mefmo_ QS feus Lavradores. 

Item, fe por culpa fua a minha Fazenda pad·eceo alguma diminui
çaó, naó cobrando os direitos, como deve, e naó os pondo er11 arre· 
cada~aó, como he obrigado pelo feu l\egimen~o • . · · , · 

Capitulos pertencentes ao Ejcri-vaõ da Ozevidoria .dos Montados. 

Jtcm, íe o Efcrivaó da Ouvidoria foi diligente na' expediçaó das 
partes, no,affenta.r das coirnas, e f e guardou o Regimento dos E feri· 
vães do Judicial, affim no levar dos falarias, como em tudo o mais em 
que a -ellc f e lhe póde accommodar • 
.. _ , Item, fe fez todos os manifeftos) e termos de montas com a clare• 

za ~ 



e Montados do Càffipo de Oi1rique.· ,s-9 
, ~ , q:oe r e I ~he m:and~ , e fe pa·ra efte e:Hei·to tem as -livr~s a~ece:tradas ., 
numerados' e ~ubri.t:.ad.os pe.lo ·ouvidor-. . , 
~ttm ., fe ferz ·4l"ença aJguuna cu·m as R.endeir:os pela ef'Cri·ta d-ós pa• 

P'ers, que he ob.rigado a fazter•lhe, naó levando o·que diteitame:n:t'e 
U1e he-éont-ado. . 

. ·Capitu•to.r perte-ncentes ao Meitin·ho 4ot Mvn'ta:tltJ~. 

Itém ~ fe deixou de denunciar de todos os defcaminhos, de que· te...: 
ve noticia houveffe, em todos os cafos, em que o podia fazer; e que 
raz-aó para itfo houve. ' _ _ . · . 

hem, fe em todas as diligencias elo reu officio guardou o R ·egimeh
to dado aos mais Meirinhos das Villas, e Cidades defte Reino, a.ffim 
no levar _dos fala rios, como em tudo o mais ·em que a elle fe lhe póde
acc-ommodar. 

CapítUlos pertencentes ao Proc.~rador do Montado. 

Item, fe requereo tudo o que fez a bem de minha Fazenda, denun"1 
ti-ando, e enco-ima•Ado todos os de{éaminhíüs, de que teve noticia; o ti 
fe ·o .d.eixoa de fazer· por refpeito de alguma pe1foa, eu inter-e.1f~ que ti
veffe. 

Item , f e deixou de affiftir ~s montas dos gados dos criadores de fó· 
ra em ·t:empo q_ue o contrato dos verdres naõ anda arrer~d~ado • 

. Capitulas pertententes ao Homem do Montaâo. 

Item, fe foi duas vezes noan.no correr O· campo, p·ara examin-a-r f.e os 
montados rem damno algum ; ·e fe denmnda, e encoírna todos o~ def ... 
~amlnhos, que achar feitos, ou de que -tiver noticia; ou fe deix-a de o 
fazer por dadiv.as, ou refpeitos que pa-ra i!fo tenha. - · . 

Itern, f e de~ fé falfa alguma ·em Juizo, ou fóra delle nas ma terias 
de feu officio; e fe he diligente em requerer tudo, o que fizer a bem 
de minha Fa.zenda. ' 

E tirada allim a dita refidencia, o Syndicante remetterá ao Con.; 
felho de minha Fazenda os proprios autos della com carta particular, 
em que me dará cont~ da informa•çaó, que achou ácerca do procedi
Inento aflim do Ouvidor, como feus Ofliciaes, além da que ~a. de cot1f ... 
tar pelas tefiimunhas da devaffa, em que perguntará as que melhor lhe 
parecer até a verdade fer fabida; e havendo cu·Ipados, O$ mandará 
emprazado-s a efta minha Corte, para fe lhes dar livramento pelo} ui• 
Zo a que perte~cer; e naó os havendo, lhes levantará a fufpenfaõ, e 
n1andará firvaó feu!il officios, como até eífe tempo o faziaó; e affim 
mando fe cumpra, e guarde efte Alvará taõ intei'ramente como nelle 
fe contém' ·pofto que feu effeito haja de durar mais .de hum anno' fem 

em~ 
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~m.'b<lr.g9. d.~- O.~d~naçaó em coritrari.o, e_que naó paífe pela Chançetla~ 
fia, f em embargo outrofim das Ordenaçó~s do livro feguado, titul.o . 
trinta _e nove·, qu~renta , :e quaren.ta e qYatro; e fe imprimirá depoiS 
Q~ __ popnim: affignàdo, _e_ f e _ajuqt~r_á ao _R~g_imenFo: ·e o Efcr·iva0 da. 
Oúvidoria dos Verd·es o fará prefente aos Syndioarítes ., affim que ch~~
garerv. á dita Comarca, para que faibaó devem cumprir com efta-obn· 
gaçaó. Ca_r)os daSiJv~ a fez .emLisbQa a .19 deJa~neiro de 1,699 annos. 
Martim Teixeira de Carvalho o fez efcrever. -

" I, , 
R E Y.-. 

' ' 

R E ~G ;J. M "E N T_ O · 
' 

DO OFFICIO DE ESCRIV AO DO REGISTO 
t t " ·- •• ': 

· -·dos ~--Tejtariientos. · -

D
-: .. , -OM PEDR_Q p~r graç'l de De~s .Rei' ele Portugal., ~ -d~s 

·A!g.anv_çs ,, daqtJé.~, e daléq~ riJar,J~ em Afdca :senhor d~ G_LH- '. 
ne, e da Conqudta, Navegaçao, Commerc10 de Erhwp1a; 

A,.rahia , - l?~rfi.il, . e da In dia , &c •. Faço fàber a·vós N._ que Eu paífei .ora 
hum a Le-i por mim afllgnada, e .pafr~da por . minha Chancellaria ;_, da .. 

1 qual o traslado he o feguinte. ::::: O. Pedro por graça de Oeos Rei de 
1Portugal, e ,d'os.Algªrv:es, daquém, e_.dalém mar, em Africa Senha' 
de Guiné ,_e da Conquifta, Navegaçaõ, Cornmercio de Ethiopia, Ara~ 
b,ia., Pedia, e da India; &c. Faço faber, que por Alvará de dois' de 
Dezembro .do ' anno de 111il feifcentos e quatro, foi .creado o officío 
de Efcriv.aó do Regifro -,dos · Tethme~tos defta Cidade, e feu Ter .. 
mo , para bem pas almas , .. e melhor cumprimento das . difpofiç6eS . 
dos defuntos. E porque até agora .naó t~ve .Regimento, e efte rne. 
fer ~pedido por M~nod _Bandeira MQniz ~ que hoj-e he proprietario do 
dito o.fficio, mandei ver efta materia pelós· meus Oe[embargadores do 
Paço; e fendo ouvido o di,to Manoêl Bandeira Moníz, e precedendo 
informaçaõ do Provedc;>r dos Reiidtws, mandei fazer Regimento a ef .. 
te ofiicio ,. o qual quero fe guarde muito intei.ramcnte, como nelle fe 
contém , e_ h e o que f c-feg~1e. · · . · . 
. 1 Ao officio de Ef~r.i vaó do Regiilo dos Teftamentos pertence r~:;
giftar to.de>s os Teftam.emos de quaefquer peífons que fallecerem neib · 
Cidade, e_íeu Termo, .ou·nella forem m.oradones, ainda E!)_Ue a cont~ · 
dos taes Teftamentos pertença aojui?..o Ecclefiaftico, para o qu,e rera 
hum l-ivro, · que ferá npmerado, e rubricado p~lo Provedor dos Refi .. 
duos, e fem. iffo naó efcreved nelle coufa alguma; e acabad·o hum; 
comprará o.\]rro .; qu·e ferá ~umerado, e rubricado ~1a rricfma fó.rma, e, 

. ~ . · · · · · · · .· ailim 
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alffi.m fe i ráó numerando, e rubricando todos os mais da h i em -diante. 

2 Todas as peffoas gue ficarem por teftamenteiros, ou helideiros 
das que fallecerem nefta Cidade, e feu Termo, feráó obrigadas den
tro de dois mezes, que fe contaraõ do dia do fallecimento, a levar, 
ou finandar o Teftamento ao d,ito Efcri,raó, para que ~ r.egifte, fem 
por ifro lhe pagarem coufa alguma; o qual, tat:l.to que o dito Teftamen
to lhe for aprefentado, o regiftará logo, fem ficar nenhum tempo eni 
fe':l poder, falvo fe a parte volumariamente o quizer deixa·r; e fendQ 
taó grande, que naquelle dia fe naó po1fa regiihr, e a parte o guizer 
levar, e trazello no,outro dia , I bo entregará; e acabado de regifrar, 
concertará ó regilíto com o original, na fórma que o fazem os Tabel ... 
liaes, affignando outro Official; e tambem a mefma parte, que o apre-
fentou, de como recebe o proprio. . 

3 Deixal'ldo os reftamenteitos, ou herdeiros pairar os ditos dois 
mezes fem mandar regiftar os Teftamentos, logo o Efcrivaó os notifi
cará para que ás regiflem ,, para o que terá cuidado de faber todos . os 
Ine'!.es dos Parocos , e mais pe1foas que lhe parecer, que diffo o pode
ráõ informar, os que falleceraó com Teftamento, e quem foraó feus 
herderros, e teftamenteiros, ql:le tudo tomará em lembrança, para fa
ze.r as nGtificações a feu tempo; e f~rá obrigado a ir ás Fre.guezias do 
Termo duas vezes cada anno, e rodos os JJ]ezes levará o livro ao Pro- . 
\7edor dos Refiduos com as lembranças que for fazendo, para faber os 
Teftamentos que eftaó 'regilhdos, .e os que faltaó por regiftar ;. ao qual 
encarregamo~ muito tenha gr.ande cuidado em fazer regiftar tGdos os 
l'eftamentos , affim pelo bem que da h i {e fegue ás almas dos defuntos, 
como pela utilidade publica, que refulta de haver archivo, em que fe 
achem todos os Teftamentos. · 

4 'Porém fe ao Provedor dos Refiduos lhe conftar, que a pe.lf'oa que 
em feu poder tem o Tefbmento fe quer aufentar, ou houver razaó por 
onde a. elle lhe p·areça, que o Teftamento fe deve regiftar logo, ou 
peffila in~ereffada que o requeira ·, poderá em cada hum deftes c:afos, 
Ol!l e.m quaefquer outros que lhe pareça, obrigar. a que fe reg.ifte lo .. 
go o Teframento, fem embargo de naõ fer pa1fado o tempo para iffo 
determinado; mas neftes cafos fe naõ pagará fala rio algum dos re· 
giftos. 

) E n.aõ obedecendo á notificaçaó as taes pefroas, em cujo poder 
efbverem os Teftamentos, dentro do terrno .de trcs dias depois de no
tificadas, o Eícriva6 dará conta ao Provedor dos Reíiduos , o qual 
procederá contra e lias com as penas que lhe parecer, até com e.ffeito. 
fa.zer regí·fl:ar os Teftamentos, Ciando appellaç:;~ó, e aggravo nos ca
fos em que couber; e nos feitos que fobre ifto fe proceffarem, efcre
verá 0 m fmo Efcrivaó·do Regifto; e fendo cafo que a tal pe1foa diga, 
que nJÕ tem ···n {eu poder o Teftamento, porque já o haja aprefenta
clo em Juizo, ferá obrigado o Efcrivaó do Regifto a ir regiftallo a cafa 
do Efcriva0, em cujo poder eftiver, e fará o mais que pelo Provedor 

dos 
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dos Refiduos lhe for ordenad(,, em ordem ao cumprimento, e execu· 
çaõ qó que nefté'Regimemo vai declarado. · · . . 

6 De regiftar os Te~amentos, que voluntariamente lhe trouxerem 
a regiftar em g\:lalquer/temp,o, naó levará o Efcriva6 coufa alguma; 
porque com effa dedúaçaó foi creado efte officio, e lhe bafta a utilida
de, que ao depois lhe ha de reíulrar dos traslados , que pelo tempo . 
em diante fe ·pedirem. Porém as pelfõas, que trouxerem a regiftar os. 
Teftamentos depois de citadas ·, pagaráó ao Efcrivaó affim a citaçaó' 
como a metade do que fe montar no regift0 contado á raza corno aos 
Tabelliâes do Judicial ; e efperando que fe ponha acçaó contra ellas' 
nefte c::afo pagaráó naó fó a ~itaçaó, e cuftas que fe fizerem , mas o fa
lar·io do regifto por inteiro, q1:1e ferá contado corno aos Tabelliães ;_ e 
indo o Efcri vaó fóra de fua cafa r~giftar algum Teftamento, fe lhe pa
-ga Fá fegundo o trabalho que tiver; o quepe! o Provedor for arbitrado. 

7 E naó cumprinl!!o o Efcrivaó o que nefte Regimento he ordena
do, ou levando mais falaria do que por elle lhe he taxado, incorrerá 
nas penas em que incorrem os Tabelliães; e efte quero fe guarde, e 
tenha força de Lei. Pelo que mando ao Provedor dos Refiduos, que 
cumpra, ~ gt~arde efte Regimento, a-.ilim, e da rnaneí ra que nelle f e 
contém, e o faça cumprir, e guardar ao Eférivaõ do Regifto, e maís 
peffoas a que tocar. - · 

E ao DoutorJoaó de Roxas e Azévedo, do meu Confelho, e mell 
Chance! ler rnór , ,o faça imprimir, e en·viar logo cartas com o ·rrasladà 
delle, foh meu fello, e feu final, a to::los os Provedo·res das·.Cornarcas 
do Reino, para que nellas, e fua juriídiçaó o façaó execUtar, encar
regando aos Efcriyães mais antigos tenhaó livros, que feráó numera• 
dos, e rubricados por elles, na mefma fórma que fe contém no primei..; 
to Capitulo defte Regimento, em. que fe regiftem todos os Teftamen· 
·tos, o que faráó fe obJerve inviolavelmenre, 'fob carg'o d:as mefmas · 
penas nelle declaradas; e aos Ouvidores das Terras dos Donatarios, 
para que a todos feja nororio, e o façaó executar nellas na fórma refe
rida; o qual fe regiftará tlos livros das Provedorias, e Cameras das di-

' tas Comarcas, c no do Defembargo âo Paço, Cafa da Súpplicaçaó, e 
do Porto, onde femelhantes Leis fe coftumaó regiftar. Francifco de 
Siqueira o fez a 7 deJaneiro de 692• Fr-ancifco Galvaó o fez efcrever. 

· Com a qual. Lei mandei paífar eft'a Carta para vós, pela qual vos 
mando, que tanto que vos for moihada , a façais publicàr, e regiftar 
na cabeça de voffa . , e publicar fómente nos mais lu
gares detla , ~ para vir á notic~:l de todos, e fe cumprir, e guardar, co
mo nella {e contém : e a defpeza que f e fizer nos mais lugares de voifa 
Comarca, ferá á cufta das defpezas daJuíl:iça; e quando o naõ houver, 
feja á cuib .das rendas da Came~a da cabeça de voffa Comarca. Dada . 
a r 9 de J anei,ro. E IRei noífo Senhor a mandou por J or.ó de Roxas e 
Azevedo, do feu Confelho , e Cnanceller mór defies Reinos; e Senho· 
rios de Portugal. Leandro Pinto do Lago a fez a 15 deJaneiw de I 69'], •. 
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_·· REGIMENTO 
DO PAPEL 

I . 
SE L L .A' DO. 

EU É L R E Y. Faç<> faber aos que efte Alvará virem- , que 
c onfiderando ~u a maior prevençaí'i', qu.e ~e .nece1far~ para de .. 
fenfa defte Remo, em tempo que feus m1m1gos eftao defoccu

pados de outras diversões; · e mandando confultar por Miniftros de fa
tistàçaó , experiencia , e z~lo do bem publico, os meios mais ajuftados 
para fe tirar o dinheiro precifo para as ~efpezas, q~e fe deve fazer, . 
entre outros fe achou por mais conveniente ufar do ,mefmo pa·pel fel
lado, de _que os inimigos !e valem para'a o:ffenfa, por fer effeito prom-

' pto, e que por pequenas quantias, com menos opprdfa6 de meus vaf- . 
fallos; f e vai cobrando proporcionadamente, daquelles que fe expoem 
aos gaftos dos negocias de que ·qu~rem tratar; e com tudo defejando 
por todas as vias aliviar meus vaffallos quanto for poffivel, mandei .mo
derar, e reduzir as Ordens, e Regimentos, que em ou'tros Reinos 
ha fobre efia materia, á fórlfla feguinte~ -

Haverá quatro fellos com a. marca, que parecer aos Miniftros a que 
tenho encarreg~qo efta adminiftraçaõ, com di:fferença em cada hum 
anno; e a do primeiro ferá as Armas d_e Portugal, com a infcripçaó do 
anno , fello , e preço á roda, e cada fello terá feu preço, que ir'á decla~ 
rado nelle mefmo. 

0 primeiro fello ferá de duzentos· e quar-enta re1s. · , 
O fegundo de oitenta reis. 
O terceiro de quarenta reis. 
O quarto de dez reis. . , '. ' · · 
E , em papel de cada h~m deftes fellos fe efcreveráô as coufas abai· 

·:xo declaradas, por efta maneira. 

P R I M E I R O S E L L O. 

TOdos os AlvaJás, Provisões, Patentes, e Mandados affign·ados 
por mim, ou por algum Confelho, ou Tribunal meu, de officios, 

e .póf:l:os perpetuos, ou temporaes, de propriedade, ou fe~ventia , affi 
de pa~ ,-~ como de guerra , por terra , ou mar .~ fendo

1
os da paz avan.te

jados a Continuas da Cafa da India, ~lmazens, e outros fernelhantes, 
e a Guardas, que n;aõ f~jaõ ·da Cafa da India, e Alfandega de Lisboa, 
e a Pregoeiros, e a outros defta. calidade; e f.endo os da guerra fupe·· 

1 riores a ~!feres, e affi os títulos de Efcri~ães; Meftres, Pilôto.s móres 
de navios d_e guerra, ou marchante~, que forem nomeados por mim, 
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ou· por alguns meus Miniftros; e outrofi os Alvarás, Provi sós, ou .l\-1an
dados, .que por Mim, ou por alg.um Confelhp, ; .ou. Tri'bunal m.e~. , ~e 
derem a qualquer peffo,a E.era comn:tiffaõ extraordinaria , em que haja 
de vencer feUarip á cuft;a d.c mín.ha l;fazenda ., o~ das part~s. . _ 

Os Alvarás, Provim-é·ntõs ·, e A prefentàçóes·, ,que os Dona ta rios 
fizerem dos offi.ç>ios de Alcaides,móre~, Ouvi·dores ,Juizes,. Letrad0s, 
Elei~ó~s das Cam~eras, Meir,inhos '· Alcaide's, Tabelliães ~Juizes, ~ 
Efcnvaes dos Orfaos, ·e outros o:fficws de fua ap.refentaçao, que nao 
feJaõ inferiores a eftes·, e quaefq'uer outras graça,s, e mereês g.ue fiz~
r@rn, ainda que ,fejaõ efcritas .por -fua p1a@ pro.pria ·; e fendo necdfana 
confirmaçaó minha, ou t:le algum meu Confelho', ou Tribunal, fe fa-
rá tambem com o 'mefm·o·fello. -.,~ 
. Os Alvarás, e Provis_óe's affinaâas por Mim , por que faça qual-

. quer_me~~ê, ou graça a .. qualque·r p.eftoa! affi em_ gc:_r~l, c9m0 em par
ticular; e bem affi qualquer outro AI vara, ProVIfaq, ou l\iandado af· 
fina-do por Mim, 0u qualquer meu Confelho, ou Tribunal,, pera exe
cuçaó da graça, ou mercê concedida ; e affi os Alvarás de perdaó de · 
quàlql:le-r calidade que feja, excepto . os doze ·, que Eu coftumo conce· 
der livremente pelas Endoenças. · I • · • 

As licenças, pa!fapones ,. falvocondtatos, que fe concederem por 
Mim, .ou .por meus Confelhos, e Tribuna.es , a peffoas, ou , fa-zendas 
pera fóra do Reino: e affi a~ licença.s.~ue fe t0pcederem a .Eftrangéi· 
ros pera i rem as Conqaiftas defta Coroa. , 

. _ Os originaes·tiraHos .da Nota .de quaefquer. efcrituras publicas de 
éontrato .entre particulares, ou tocantes. á minha Fazenda, fobre quan" 
tiáde mil cruzadgs de principal ~, e dahi pera cir,n.a, ou fobre emprefti· 
mo, que em Direiro fe chama Commodato, ou Permutaç.aõ de coufa, 
em que f e naó declara ·preço, f e efcn\:verá a primeira folha. delles no 
papel defte fello; e Q meffi!o f e fará nos traslados, que fe tirarem de f
te original, ou o razo, que fe tirar. daNo ta. 

E efta Lei quanto ao original, traslados, e razo, terá vigor igual
mente nos contratos, e arrendameatros de minhas rendas, '::linda que 
fejaó affinados por Mim ; 'porém' no tocante á nota' qYmo fe faz nos 
livros de minha Fazenda, fe fará em -papel commum. 

· As Cartas de Guia de merca4orias de valor de mil' cruzados, ou 
mais, nos Portos Seccos, ou· Molhados; c a (li os regiitos dos navios. 

Os fegoros, ou fretamentos , p<:>fi:o que Ie naõ fnçaõ por efcritu• 
ra publica, de navios, mercadorías., ou dinheiro que importe mil cru· , 
zados , ou mais. . . 

Cartas, e Braz-óes çle Nobreza, tirados pelos Rei's .de Armas • . 
~itaçôes que forem por .Mim affinadas de quantia de dais mil 

cruzados .pera cima. 
· Os Alyarás, ou P.rovisóes de qualquer me.rcê, nu aj·uda de cuflo 

de c.ein cruzados .Pera cima, ainda q_l!l.e feja(> por huwa f6 ve·z. · 

SE., 
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OS titulas, e nomeaçóes, que fazem os meus Secretarias, e Ef. 
crivães da Fàzei1dà, ·e dos Confelhos, e TrioL:Jnaes, e outros fe

melhantes Miniftros , de Officiaes perà feus e!critorios, e pera outros 
exerci cios femelhante·s. · · · " ~ 

1 
• • . ••• 

Os originaes tirados da nota de quaefquer efcrituras publicas 
entre particulares, ou tocantes á. minha- Fazenda, fobre quantia de~ 
clarada ,~ que feja menos de mil cruzados, ·atéce~ cruzados inclufiva
mente; e bem affi de todas as efcríturas de obrigações, e contratos, 
em ·que f e naó fignalar quantia ceita, ex-cêpto os do Commódato, e 
Permutações ., ·de que fe. tratou no ·tit.ulo do primeiro fello. 

· 1;. outliofi , das efcrituras das q·uitaçóes, ·ou fenecirnento de con
tas; que paffarem de mil cruzaàos; e as efcrituras d.e· procuraçaó pera, 
qua'lquer cobrança, ou pera outra coufa, que palrar de mil cruzados,. 
e naõ feja demanda' fe efcreverá a p·rirneira folha e.m papel ddl:e fel-

. lo; e·o mefmd -le fará nos traslados, que fe tirarem defte original, uU 
no razo , qne fe tirar da nota, a-inda que fejaõ os contratos e arren
da me-ritos de minha Fazetida ; e affinado.s por. ~im, · como ;ftá dito 
e declàrado no titulo do primeiro fello; e ifto fe entenderá tambe~ 
nas procurações, e quitações feitas· por ma6 propri-a d-as _peo1fas, que... 
as p'ódem fazer. · · . . 

. As Cartas de Guia de mercadorias de valor de menos de mil· cru-
zados ; até.cento inclufivamente, nos_ Portos Sec'cos, ou Molhados. 

· Os feguros, ·e fretamentos; po.fto·que naó fe façaõ· por efcritura 
publica , de ·navios ~mercadorias, uu.dinheiro de menos de,mil-cruza-
de>s, até cento inclufiv.amente.. ' 

As inquirições, que nas demandas civeis ' · e crimes fe fazem nos 
,me f mos proceffos, na terra, ou f6ra della por cartas, teráó.a primeira 
folha defie fel lo, e os traslados das inquiri~ões de fóra; á primeira, e 
ultima folha . · 

Os traslados dos autos, que houve·rem de ir por appellaçaó, ou 
aggravo, teráõ. a p tim~ira, e ultima folha defte fello; e as fentenças 
q'ue fe tirarem do procefro em ·qualquer in.ftancia, .e as cartas executo .. 
rias · qu~ fe palfarem por virtude das taes fentenças; ·ou mandados ex-
et:utivo's, e dias de âpparecer. .. . 

E os concertos , ou defiftencias, perdões, e tranfauções, que fe 
fizerem nos mefmos autos, teráõ fó a ·primeira folha de.(ke fello. · 

E os traslados dos pa·peis, 'que fe ;tirarem. da Tone do Tombo, 
tevaráó 'outrofi fó a primcirá folha clefte fello. · · 

E as relações juradas ·, que os The.fourejros, ·e Almoxarifes de .. 
rem de ·feus recebimentos, quando vem a dar contas. 

. As qúirações que forem por Mim a(Iinadas de quantia de dois mil 
cruzados pera baixo. 
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Cartas de exame, que paffaó o Fyfico OJór, _e Cirurgiaõ mór, e 

os J uiús dos Officios; € Cameras ., ·e outras q uaefqúer peffoas ~ que 
po~êr tenhàó de as paffar. 

T E R C E I R O S E L L O; 
I ' 

OS ti tu los,. e nomeações de o.fficios, que' daó os Adminill:radores . ., 
. Rendeiros·, Thefoureiros, ou Recebedores de ll)inha Fazenda i · 
de ·Guardas, Feitores, e Gommiffarios, ou outros femelhantes.. · 

Os.titulos de officios militares de pena, inferiores aos· de V édor ;, 
Contador , e P~gador. · ' . · 

As licenças; e taxas, que as ·Came·ras coftumaõ dar aos Officiaes, 
ou Tendeiros, ~ Vendeiros, .e outras coufa~s defte· genero. · · · 

Os originaes tirados da aota de efcri.turas de paga, ou quitaçaó 
de contas que baixarem de mil cruzado,s, até cento inclufivamente .,· 
e de proc·uraçóes, feráó efcritas a primeira folha defte fello, e o me f
mo nos traslados,. que fe tir,arern defl:e original, e nos razos 1. ai'nda 
que feja em coufas pertencentes á minha: Fazenda, como fica dito nos 
ti tulos dos fellos ·aútecedentes. · 

-As procurações f0bre qualfluer quantia, que baixnrem de mil 
cruzados, até cento, poil:o que fejao feitas por maó ~as.' peffoas ·que 
as póde fazer; e os efcritos, .qti contratos que paffarem de feffenta. 

, mil reis, feitos por maó das peffoas que, conforme a Lei, os pódem 
fazer. -

Os embargos poftos á Chanc;ellaria ~ teráó a primeira folha defte 
fello, e a contrariedade ~ue a e.Ues fe fizerem ·, fe forem recebidos, · e 
a primeira' -~ultima folha dos infl:r.umentos de aggravo. 

E as Cartas de feguro. · -
As feguran~as Reaes. · 
Penas poftas. 
Protefi:Qs· extrajudiciaes. · ' 
Os embargos, fequ.eftros, ou feguranças. 
Levantamento dos ditos embargos. 
As fianças ás cuftas, e de pagar o julgadô, e fentenceado. 
Todos teráó a primeira folha defte fello, e os inftrumentos atl 

perpetuam rei m~moriam; e os inftrument0s de juftificaçaó. · 
A~ cartas de partilha, teráó a primeira ', e ultima folha defte feiio. ' 
As. Provisões que faó affinadas pelos meus Defembargadores do 

Paço , por bem de fe;r regimento, é.:x:cepto as cartas de officio, ·que fe 
fatáo em folha do pnmeiro fello, como eftá dito. , 

· Os .Alvarás,_ ou Provisões de mercês, ou ajudas de cufto , por 
·hum á. vez, que naó ~heg~rem a cem cruzados. I . \ 

QUAR~ 
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Q U A R T O S E L L O. 

Q S titulas dos officios, que daô os Donatarins,. e faô inferiores 
aos que acima ficaó decla.rados, e affi as con-firmações que delles -

fe fizerem. . · . · . . 
Os tit"ulos de officios militares de mar, ou terra, inferiores ao 

de Alferes, ou outros fernelhantes inclufivamente. · 
· . Todas as petições; que fe me fizerem, ou aos meüs Confelhos 
Tribunaes, eJ untas, excepto as em que fe pedir pagamentà d·e juro; 
01:1 coufa· que minha Fazendà deva. . 

As nomeações feitas por qualquer ConfelhO", Tribunal, ou Mi. 
n·iftro meu, de Guardas, que naõ fejaó os da Cafa da lndia, e Alfan .• 
dega defta Cidade; ContÍnuos da Cafa da lrtdia , e AI mazen~, ·e ou
tros femelhantes ; Pregoeiros, Porteiros, e outros Officiaes defta Ci-
dade ., ou do Reino. · . _ · 

As licenças, palfaport-es, g4_ias ·, e falvocondutos, que te cónce
derem por .Mim, ou por meus Miniftros, a peffoas, ou fazendas de 
huns lugares pera outros dentro do Reino. · . .. 

Os o~iginaes tir~dos das notas de quaefquer efcríturas publicas 
, entre particulares, ou que toquem á minha Fazenda, qüe baixarem 
de quantia de cem cruzados de principal, e das efcrituras de paga, 
ou _quítaçaó de contas, ou procurações, pofto que fejaó feiras por 
maó propria, que baixem da m~fma quantia, fe ·efcreverá a primeira 
folha em papel defte fello.: e o mefmo fe fará nos traslados, que· fe ti
rarem defte original, ou o razo que fe ti-ra'r da nota, 'ainda que feja em 
coufas, ou arrendamentos qu,e pertençaó á minha Fazenda, como já ef~ 
tá ·dito, e declarado. . 

As Cartas de Guia de mercadorias de valor de menos de cetn cru
zados nos Portos Sec·cos, ou Molhados, e os de quaefquer efpec.ies, 
e generos que fe naõ acharem declarados nefra quantia~ 

Os feguros ., e fretamentos, pofro que fe naó faça"Õ p,or efcritura 
~ublica, de navios ., mercadorias, ou dinheiro que baixe de cem ·cru
zados. 

As certidões de ferviços, ou outras quaefquer pairadas a reque~ 
r~mento de partes. , · · 

As quitações affinadas por Mim dos Thefoureiros das decím.as, 
que naó levaõ ordenado. . .. 

Os Mandados, ou Provisões de meus Confelhos, Tribunaes·, é 
Juntas de Miniftros, por que-fe ·mande fazer alguma informaçaõ, em 
ordem a alguma gra·ça, ou mercê, ou outro qualquer expediente a pc-
tiçaõ de parte. · , . · . 
.. ·Nas demandas civeis, e crimes feráó defte fello as primeiras fo 
lhas do libello, ou artigos de·Iiquidaçaó, contrariedade, replica,- e 
trepliça, excei_çóes, fua l;Ontrariedade, artigos de h_abilitaçaó, ou no; 
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v a raza,Õ, e fua contrariedade, e outras .fe~.elhantes, como fufpeiçóes, 
embargos ao procedimento, ' ah:igós juftilicat'ivos ; e de attcntado, e 
embargos, epeti'çóe5_de aggravo, ou fejaó pe~a as Reláções, Trib_U:· 
naes ·, e Juntas, ou pera Corregeüo.res; ·Prov-e<:ló'fes ·, e quae1qúér ~u·
tros_Miniftros, e os traslados das q_uerélla's, 'e à primeira, e ultima fo· 
lha dos traslados das deva.ças, ~nas originaes ferá fó a primeira, co.:. 
mo tambem nas cartas-chato.ria$, ·e dilig·enciàs ·, e ·· todos · os mais pa· 
peis , qne nefte Regimento náó vaó declarado~ que · paffarem pelá 
Chancellaria do Rei,no, Cafa da Supplicaçaó, e Relaçaó do Porto, e 
por todas as mais Chancellàrias levaraõ o ~efmo fello, fendo de cali· 
dade femelhante aos fobreditos -; porque fendo de -ou trá ca·lidade, te
riíõ' o fello' conforme feus femelhantes' por quanto aqui fe- naó pódem 
exprimir todos os papeis, EJ·Ille haó de levar efres fellos, pela,qual 'ra .. 
zaó, por naó caufar confufaõ, e embaraço, o mandei reduzir a eftas 
regras geraes.. ~ . 

E tudo o que dito he dos Alvarás, Provisões, Patentes, Ercri· 
tUras, ou outr_a qualquer coufa que fe ·efcreve em p.apel ·, haverá lugar 
no que fe efcrever em pergami·nho, porque tambem elle íerá fel lado 
com os fellos fobreditos ;- advertindo que as partes haó de pagar alétn 
do fel lo ·o cufto do pergaminho. 

_ E mando que todos os .ditos défpachos, efcrituras, e mais coUj 
fas referidas, que fe efcreverem, fem fer em papel, ou pergaminho 
com os ditos fellos' n'a fórma acima dita' naó façaó fé em juizo' nem 
fóra delle, nem d~m titulo ás partes; porque defde logo os annullo, 
e fó hei por bem, que tenhaó força, e vigor os que f e efcreverem con# 
forme efta Lei, ajuntando-lhes e.fta folemnidade por fubftancial ás 
mais. que per direito devem ter, nas quaes fóra defte particular, naó 
he minga tençaó alterar coufa alguma • . 

E por defejar ém tudo fazer mercê ás Cafas das Mifericordias, 
ordeno, que ós pob-res do rol dellas ufem no proce!fo de fua§. caufas 
do papel comnium, e affi tambem os pobres mi feraveis na realidade, 
e naó por privilegio, que pá'dem trazer feus contendores á Corte ; e 
porém os ditos feus contendores ufaráó de papel fellado, e os ContaM 
dores quando contarem as cuftas dos feitos, contaráó o valor dos fel
los, e o Promotor daJ uftiça efcreverá em ·p·apel coinmuin. 

Os conhecimentos em fórma, de hum Thefoure'iro pera outro, 
feráó efcritos em ·papel commum; mas os que tirarem peffoas pa.rti· 
9u~ares' devedores' pem fua defcarga ' · fe e_fcreveráó em papel defte 
fel! o quarto. 

'E por evitar. duvida·s, e demandas, declaro, que 'todos os tefta.
·m·entos poderáó fere feri tos em papel commum; porém (e pera o ef: 
feito de alguma claufula conteúda nelle, como inftituicaó' de Mórga~ 
dó, ou oUtra qualquer; f e me pedir confirma'ça·õ, peJo ·~·efmo teftad~r 
em fila vida, ferá á pr.imeira folha ·efcrita em papel do prinieiro fello, 
e os trasla.dos de-·qualque·r teftamento; que fe tiraq:in dépois da í:nor-

~ te 
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~e do_ telhdor, .fer.4.,6 tqda.s .a~ ~o[has ddl~··cle ·p,<qJ.eLdefte ,freMo·!!]fulra;r·to. 
· . E p<Ha q1;1e iVCflha á noticia-de todos, , -, f~m f~ p0der all~ga·r ign.o
raa,cia ,, ferá efl:a. miqha L~ip,~bl~ç:a,da na Gha_t;~ .qdlari·a m-óv d-Q R-ei.no, 

I C clclJ.a fe !CllVÍará6 •C0pÍaS Ímp>;re1fas~a ti0d0. ene , ~aonde ,fe (;)(j),jtl!}rilla'Õ eJlil

VÍai' _f,~m€lb,a.ntes L~~_s ,, e fe ·di·íhibuiráõ_ tan,t.a,s:, que. •todos ·o·s ·Miroiif-
' tros deJuftiça,- e' Fazenda, .e ·,ge·.·QUUo qua.Iq!l>lietr e;xe:re:.icti·o, 1e ,Q-s.Bf

crivães, e TabeHíães as tenhaã·; na·~ fó:.,em ·-fe:u.s C0nfeJhos, Tribua 
na·e:s , ·e lugares p~ublioos de derípa.~ho; ma-s, tam•h>.em;~.·ern fuas e'<lfas pat;
ticulares ,.pera eih.

1
rem melhor int@rrnaàr0s d0 qe~e ~nella -fe oonté.m, .forb' 

pena· de íe lh~s da.r <:!~ · f.efidencia, e çncor.rerá cada hum pela p·rim.eira 
v·ez que afli a naó tiver em. pena de ·cimf<~enta cruza elos, .. e pela fegwnda 
vez ei.'Fl cem cnJzados , app'lieadG>s pG>·r ter.ças partes, as duas perà ·as 
defp.ezas deflre ·feUo ·, e a tenceira <JllÚa o denunciador; 1e pela t·e·rcei1fa 
vez em peFdimen,fio · de o.flicio; e al·ém di1fo os ~[eirrv'ães .. , e Tabelliães 
feráó obrigados, a pagar ás partes o damno que lhes derem, por maó 
cum_prirern ~fta Lei, ainda q.ae feja pela pr·Í•rom.eira vez. ·. ' . 

E po .rqu~ po-r juftas ra·~óes convêm, qu.e· a •Jilq1a·11ca que f e p.oZ'e'r no , 
fello naél dure mais d;e hum anno; a:ffi o ordeno, e ,G]_ltl\€ pera cada ann-o 
fegu.i-nte fe faça das IT!efmas quant·i.as m·ovo fello, da fórrna que pare~er 
a0~ Minifi:ros, a qu~ tenho en'CaH:g~a~o d.h r:lat~.'fia .~ e nen~wrna pef
foa de qualquer calid·ade, e condtçao <qUe ;he!Jla _, os .pode·ni 1mpr-imü~ 
fabriicar, vender, Niem di·frribuir o dit:o papd feMadtb, .fenaó as que f(i).~ ' 
rem no:m~aclas p·eLos.d-itos meus Miniftros, fob pena de quem o con
trario fizCJ:, ficar em tudo fujeito ás ;Leis, ·e ·pe.ma dos que fa.zem rno~-
da fa,lfa. · · ,\ 

E pera boa admi uri_frraçaó ®edte negocio, qu·ero tq l!te haja rodh 
mi liLha Cone hum ·The{oin eiro geral, a q,iJlem 'fe faça cargo d·e todo 
o papel Cdlado, contado .por folhas c-o.m cl:ifrinçaô ·dros.fe11C9s; o qu·af 
Thefou .reá~ o repartirá por t0das a.s cabe'ç.as aas Comarcas ddlc Rei
no., dirigido .aos Provedores deUas, e du Reino do Algarve, que o 
entregará.0 nasCarneras, e faráó ddle rece .i~ta ;:to Thefoureiro dellas; 
que dará6 cotJ.hec.it[Jentos em fórrna pera a el·efpeza do Thefoúreiro ge
ra'l em Jquànto ao papel, e pera .pelos 1ne.fmos conhecimentos fe lhe 
fazer receita por lembrança, pera o dinheiro que ha de ter cuidado de 
an~c cadar, e por ordem do~ Officiaes das Carneras fe .. r:ejpartirá opa
pel 'pelas Villas, e Lugares de fuas Comarcas, em que hou'\'e:r Efcri-;.. 
vaõ, ou Tilbelliaó ., e pelos mais que for oonvenieme, entreg::md0 ·fe 
nelles a()S Thefoureiros dos mefrnos Confelhes ,, ou qu~m ,o ta·l offidr; 
fer.úr, os quães paJEiráó conhec1imento em fórma de ftu receita, pera 
a defpeza do Thefoureilio da ca·beça da Comarca, e1n qu:an•to: ao pa
pel ' ·e pera pelo mefmo conhecimento fe lhe fa7Jer recei.ta por Jem:. 
brança ., Jllera cobrar deVes, como fica di.to no Thefour~iro gera.!.. · 

E affi nefta Cidade de Lisb~a 'COI.íll'@ nas mais·' e Vili~·s ·, ;e Luga
' t:es ' do Reino, e. mais pan·ep, ond-e .Juoaver Efcr.ivaó, oti Ta.beHiaó~·, , 

naõ [e-venderá efte pa'pel, .fenaó pelas peffoas que pe_ra iíf0 forem de-
. · · pütadas 

I. 
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putadas pelo dito Th~fou•reiro gera] ; e pelos outros Thefàurei r<>s; 
·cada hum- em feu diftriéto , pois a elles roca o darem conta do que 
fe lhes entregar; e _çaéi ~~avendo em alguma parte peffoa á fatisfaçaó 
do ThefiDureiro, que -queira encanegar-fe defta venda , as Juftiças 
-obrig·aráÕ' a ifto aquella peffç;,a que parecer mais fu.fliciente, quando o 
. Thefoureiro o naõ queira vender por fi mefmo. . · 

Os Thefoureiros das~cabeças d·as Comarcas tomadó no fim de 
cada tres mezes contas com entrega aos Thefoureiros de feu diftriéto 
a que fe entregou o papel pe.ra veHder, e remetteráõ o dinhei r,o ao 

. Thefoureiro geral, e pelos mefmos tempos as tomará o Thefoureiro 
. geral no feu diftriét~ de Li.sboa ás peffoas a gue fe entregar papel pe· 
ra vender; e no fim de cada anno os ditos Theíourúros daráõ ao geral 
conta de pé, a qual poderá dar por procurador- ;"e pelo trabalho, e 
defpeza da admihiftraçaó, e de remetterem o dinheiro a dl:a' Corre, 
terá cada Theíoureiro da cabeça da Colnarca· hum r.eal 'e meio de cada 
folha , que nella fe vender, e de ·que com effeito fe co~.rar o preço; e 
deite falario dará hum real ao~ Theíourei.ro~, a GUe repartir o papel, 
de que ferá Q meio real pera <JS taes Thefoureiros, e o outro meio pe· 
ra as peffoas que o venderem ' ou pe·ra elles' fe vender o quizerem ; e 
porém fe os taes Thefoureiros , e peffoas QaÕ derem conta .com entre· 
~a ao tempo devido, ferá á fua 'cufta a defpeza, que na cobrança fe 
:fizer; e fe decl~. ra que a venda deftc papel fe ha de fa~er com dinhei· ' 
ro na rnaó de contado, e. de nenhuma rnanei ra f e h a de dar .fiado; e 
quem de outra maneira o vender, o pagará de fua cafa. -

Succedendo errar-fe em alguma Secretaria, ConCelho, ou Tri· 
·bumal, ou outro o.fficio publico· algurn defpacho, ou Alvará, Provifa6, · 
Efcrimra. , ou outro Gualquer auto, fe poderá levar o papel fellado; 
em que fe efcrever, á peffoa guje o vendeo, o qual o receberá, e corn 
elle {e defcarregará em fuas contas, e em feu lugar daráõ ás partes 
outras tantas folhas de papel d0 me f mo fell o, -pagando fórnenre a ·par· 
te quatro reis por cada folha, que he- o cufto que poderá fazer de pn· 
pel, impreffaõ, conduçaó, e 0Utms gaftos; e fe a-lguns dos ditos pa..: 
·peis errados contive-rem fegredo, baitará que fe leve o fello com fil"
ma do Miniftro ~ ue errou o papel. 

E porque como ~i to he o .fello ha de vir a fervi r fó .por hum an~ 
-no, e o papel gue fobejar no fim delle fica inutil, os Efcrjvâes, e Ta· 
belliães, on outra qualquer pelfoa, que no fim do armo fe achar corn 
papel de fobejo, ferá obrigado ao entregar até GUÍnze deJ aneiro f e· 
guinte; a quem naquellelugar o vender, que lho aceitará, e dará ou
.tro tanto do anno corrente; e com o papel ·que affi aceita, dará fatif7 
_façaó· ao Thefoureiro de feu diftríéto; e do mefmo modo efie Thefou .. 
reiro o tornará com o mais que lhe fobejar ao Thefoureiro g-eral, gue 
lho·aceitará, e dará outro em feu luga'r; é qualquer pefroa

0

, qut: paf
. fados os ditos quinze dias deJaneiro tiverem feu póqer·papel com fel· 
Jo do anno que açabou, encorrerá nas penas . dos que tem ,e metter'n 

' ' -
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moeda falfa no Rei-no; e porqu.e em fobejos naó haja quebras confi .. 
deraveiâ' , devem os Mini:ftros defra materia fazer impriin,ir, e difl:ri
buir huma cantidade ·taÓ·.regulada , . que fe. atalhe a efre inconvenien
te, e com av,ifos dos Thefoureiros do Reino pa1far pera as terras .aon.-

. ' de pelo difcurfo do anno for faltando , o .que nos mais ·vifinhos for 
crefcendo; adv~rtindo porém, 9ue antes fobejem ~~s ,terr~s, p:or quan
to a falta que fizer pera o exped1mento dos negoc10s, fera mais preju
dicial ao bem public.o, do .que a québra que póde haver nos fobe}os. 

E efte f e cumprirá taÓ' in teirarnente como nelle f e contém .; e· Hei 
por bem , .que valha corno Lei , que fe püblicará na Chancellaria, e 
fe enviará a copia della. pelas' Com,arcas, na fórma acima dita, e fere
giftará no livro da Meza do Defembargo do Paço, Cafa da Supplica. 
çaô, e Relaçaó do Porto, e nos mais Tribunaes defra minha Corte, 
oride femd~antes Leis fe cofturnaó regiíl:ar. Manoel da Silva Colla-

, ç~ .a fez em Lisboa a vinte e quatro de Dezembro a·nno do Nafcimen,. 
to de noff'à Senhor J e f os Chrifto de mil e feifcentos .e feífenta. Pedro 
San~hes Farinha o fe'z efcrever. 

RAINHA. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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R E· G I M .E N 'T .Q · 
DAS AR -,M .AD ·AS. 

' . \ . . 

EU E LREY. Faço faber aos que e.fte Regimento virem, que 
tendC! confiderado quam conveniente' e neceffario he q.uç os 
,vaffallos defres Reinos, e Senhorios de Ponugal fe appliqueil,l 

a .ddtruir a nav,egaçaó / affim de Turcos, Mouros, como dos mais ini-
. mi,gos, que ao prefenre, e •ao diante tem, e poffaó ter os ditos Rei· 
nos, follicitando-lhes todos os damnos p_offi-yeis, tenho refoluto que 
os Portuguezes, que daqui em diante fe empregarem. em fazerem cor. 
fo contra os clitos inir:nigos, figa-õ, e guardem o que, fe.contém nos 
Capitulas feguintes defte Regimento. 

Que ninguem poffa arma.r navio em guerra fem licença minha ., 
paffada pelo meu Confelho de Guerr~, precedendo primeiro a infor
maçaõ do Ge.n'eral da minha Armada Real; e concedida a dita licen~ 
ça, procurará. dar fiança d.e faze~: ~oa guerra; ,e que naó fará damn() 
algüm aos n,avíos dos va.ff'allos. amigos , e. alliados ddla Coroa, e a 
dita fiança dará na parte aonde efriver o navio, e fe armar; e logo po .. 

· derá tirar ~ua Pa.tente pela· Secretaria de Guerra co.m a inilrqcçaõ. do 
qu.~~de.ve ob.fervar. · , . . . · · 
- : O_s .pórtos· defte Reino .ferviráó. de . retirada pa·ra . os · Co1farios, . e 

para as prezas. . . . - . " - ' ' 
... Tom. VI. Eee As -
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As prezas fe poderáó vender naquellas pártes, onde forem condu a 

zidas, e for co~venie~te . aos Armàdores. 
. E no que refpeita a ferem validas as prezas, fe ha de julgar dos 
proceffos feitos pelos] uizes daquellas pa.rres, a que forem condu· 
zidas. · · · 

De todas as preza~, que f e fizerem feráó obrigados a pagar o quin
-to á minha Fazenda Real, ficando por efta parte livres, e izentos de 
outro algum tributo, pu alçavala, para que poífaó melhor acudir ao 
.effeito d.e fu~s armações. · . 

Prohibo a todos meus fubditos o tomarem commiffaó de outros al· 
guns .Reis, Príncipes, ou Eftados Eftrangeiros para arr:nar navios ern 
guerra, e correr o mar debaixo de fuas bandeiras, falvo fe for conJ. 
licença minha,, fob pena de ferem tratados como piratas. 

Haó de fer de boa preza todos os navios pertencentes a inimigos, 
-ou mandados p<;>r piratas coffarios, e outra gente, que curfa o mar 
fem commiffaó de algum P~inci pe, ou Eftado foberano. · 

Attendendo aos grandes darnnos, que re.ce bem meus vaffallos, e 
confederados de tantos coffàrios , e piratas, como andaó no mar in
feftando-o: d.eclaro, e ordeno que as prezas, que fe tirarem aos inimi· 
gos,. e piratas, que confiarem haver eftado em f~u poder vinte e qua .. 
tro horas, em qualquer parte que feja, feráó boás prezas para os Ar· 
madores; e que todo o navio, que pelejar debaixo de outra bandeira, 
que naó for a daquelle Eftado , de quem trouxer Pa.tente, ou commif· 
fa~, ferá tambem d,e boa preza, como tambem trazendo commifsóes 
de dois Príncipes, ou Eftados differentes; e fe efte tal navio andar ar .. 
rnado em corfo, feus Capitães, e O:fliciaes, feráõ caftigados como pi
ratas. 

Tambem h:~ó de fer de boa preza os navios com fuas carregaçóes, 
em que fe naó acharem livros de carga ,, conhecimento..s, paffapo.rtes, 
e mais pap-eis pertencentes á carrregaçaó , e gov€rno do navio. E 
prohibo a todos os Capitães, e Marinheiros dos navios de corfo, que 
occultem qualqueY ·dos ditos pape.is, fob pe.na de caftigo corporal. 

Todos os navios, que fe acharem carregados com effeitos perten· 
centes a inimigos, e as mercadorias de fubçlítos de Portugal, ou de 
feus alliados, que fe acharem em navio inimigo, affim mefmo feráó 
de boa preza. . 

· Se,algum navie de vaffallos defta Coroa fe reftaurar de {eus inimi
gos depois de haver eftado em feu poder ·vinte e quatro horas, ferá 
·boa preza; e fe fe recuperar antes de vinte .·e quatro horas, fe reftirui· 
.rá o navio a feu dono, menos o terço, que fe dará ao coffario, que o 
reprezar. · . · . 
' ·-Q9alquer navio, que rect.Jfar arrear as vélas depois de lho hav-e:.. 
rem advertido os navios d~fta Coroa, ou de coffarios della armados ~m 

-g~.erra, o poderá6 obrigar com artelharia,, oa de outro modo, em ca-
fo que fe ponha em refillencia, e peleje, ferá de boa preza. 

'· · Q9al .. 
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Prohib~ a t'odós _os Capit~es éoffafios ~ - q.ue-detenha<S·. , ou embar• 

guem os n~vios clo's-vaffall0s amig0s, e alp·ad.os dGfta Cqt:oa ,.·que ti· 
Verem arreado fuàs vela.s, e prefentanôo feus paff.'aportes co_rre·nt~s, e 
(]':le to~em, nem foffraé que lhe~ tame_ao.s-ditos nàvios co·ufa algum$, 
fob pena de morte. · · ' -

Nenhuns' navios -a prezados p.or Capitães, que ternhaó: eommilfail 
Eíhangeira, poderáó eftar rna~s de vinte e .quauo_h.cras nos pórtqs de f· 
tes Reinos, falvo for par caufa do tempo) ou fehd0 feita: a preza con-
tra inimigos defta Coro~.. · · '- , ~ 1 

Log9 que os navios armados em guerra fe houverem _ap.oderado de 
alguns navios, recclheiráó., e guardaráó as licençãs·, e paffapo·rtes, có
nhecimen'tos, livros de ca•rga, e -mais .pap.éis per.ten-€entes .á . ~_arga dos 
ditos navios , a~poâerartdo-fe da meff!la forte :das chaves, cofres, e 
apofentos delles, fazeado ' fechar ás elcotilhars, e mais partes, onde 
vierem mercadorias. · 

Prohibo com pena ·de ~orte a todos os Officiaes ·, SoldadCi>s, e Ma_. 
rinheir0s, qHe metaó a pique os nav.ios aprezados, e que defe~bar-: 
quen;t os pri~ioneiros ,em Ilhas, ou Coftas remotas; e defertas para oc-
cultarem a prez·a. . . 

Succ€dendo qu~ os ~avios- apreza..do~es ~1aÕ ?o'fraó can::egar com 0 
liiav-io arrezádo, nem com. a fua mariahag,em, lhe tiraráó fómente as 
mercado Fias; e foltaado-o debaixo ·Ô~ algum àjpfre, feráó obrigados 
a·apoderar-fe dos papeis, _e trazer ·com.Ggo ao menos os dois Officiaes 
do navio' apr.ezado, com peaa de Íérem privados do ,que lhes podia to~ 
car.da preza., e ainda d.e caftigo corporal , fe o cafo o pedir. 
, 1 Prohibo o fazer-fe abertura, nos cofres , fardos, toneis, e outras 
quaefquer partes, em que poffaó eftar alguns generos·, c~mo tambem 
que fe trefpaffem, ou vendaõ algumas mercadoria~ da preza, e a todas 
as peffoas que as comprarem' ou occultarem antes que a preza efteja 
julgada, e que fobre ella fe tenha difpoft~ por juftiça com pena de ref .. 
tituiçaó da importanciaquatropiada ~ . e de caftigo corporal. 

Aflim que for le,vada a preza a ~lgum porto , ou furgi~ou,ro de Por-+ 
tugal, o Capitaó que houver' fe~to a. dita pr:za, e em fua falta o, Ofli-· 
cial ,. que. fizer .as fuas v~zes, fera obngado a .tnformar ao Governador, 
ou outro qualquer Officral de Guerra, e J uibça, a que tocar, ·e apre
fentando-lhes ert~:' fuas mãos os papeis, e p'rizioneiros , e declarar-lhe -.. 
o dia, e hora em que for a prezado o na.vio, e em que parage, ,e ·altu
ra; e' fe ~ Capitaó recufou arrear as vélas , e mofl:rar fua comíniffa@ ,, 
e paffaporte ', f e o dito navio a prezado o a.cometeo, ou. fe f e defendeo , 
que bandeira trazia, e todas ·as mais circunftanciàs da preza, e viagem'=' 

Depois de feita á referida declaraçaó, paffará logo em continente 
o dito Governador, ou J úftiça ao navio ~pr.e'zado , 1 ou tenha dado fun .. , 
do. em alguma bahia ,ou já entrado no ,porto, e forcnaraó proceffo ver .. 
ba-t d.a quantida~e' e qualidade das mercadorias,, e do eftac;lo em que 

· acharem as camera~ , . ca~arotes, efcotilhas, e mais paragens do na:• · 
Tom. Vle · Eee ii v'~o; 



Reg1mento. das Arn1adas. 
vio, que Jogp faraó fechar, e .felJa-r com .. o féllo ., que.for eflylc>, e p<;>~ 
ráó gtla[ d::ts . pàr_a te r :ft;núdo, e i·ll;lJiH!dir que f€ diyütaó os effei tos . 

. 0 -,f'"r·<teeffo v~rb.,.al_ .do ~~e:Baqor ·,.pu'] u~Uça fe ha de fa:L.er em 
prefe~ça ,d9 Çap1t~Q, pu)?açrao, do.n.avw ~p·r~z11do, e ,em .fua auf.en· 
cia na dos Officiaes prineipaes / ou Marinheiros dell~ juritaJnente com 
o Capi:t1l'ól, 'pu (i)lJJl~Q :GJffi~ial · do. n~vio -apre.zado-r, e ainda em prefen· 
ça tam,bem. dos quelJ)o~e.rem dem.11ndª á tal pre~a .em cafo .que fe quei; 
raó <ipref~~.ta.r; QU c~::ªohare~ F-r~(en.t.es; ·,e • (;)-.dito:Governador' ou 
J uftiça ouvirá aos Com mandantes, e Officia~~ · p.t:it!cipaes d-e·ambos os 
navios, e alguns Maúnheü<;>s ~· .f~ p~J:dfar~o Jor •. , . 

Se acafo fe tr.oux~r algum á ;,p.reza;Jem prizi_.on~iros, paífaportes, 
conhecim~ntos, e mais papeí·s·,, _,()i) Officia.es. , Soldados, e 1\iarinhe.i· 
ros do-navio, que tivér feito~ p~~~a, feráó ,é~amina.dqs fep~r~dam~n
te fohre as ·circunfta,ncias da dita -:pr€Zà, e "p0Jtq.ue razaó v~io o naviQ 
fem prizioneiros, o qual com fuas mercadorias ferá: vifitado por pef. .. 
foas e f pertas para reconhecer fe fo-t· p0ffiveLcoflt1:a _q\:lem. fe f~~ :a preza.-

E.fe d,o exame referi tio naó 'refultar conbeclmento·certo de quem 
houveffe fido a tal pre~a, fe fará inventario de_ tudo; e a·V(alia.ndo,-fe ,_ 
fe porá em boa, e fegura arrecadaçaó para fe re.frituü· a quem perten~ 

, eer, fe o 'requerer ôe.mtro de anno e dia,: e fenaó fe repartirá como 
bens que naó tem dono, depois de dar a terceira partç aos Armadores, 
e o me[mo fe entenderá dos navios q-ue fe acharem 'defertados. 

As mercadorias, cuja duraçaó c0rrer rifco, por evitar o perderem~ 
fe, fe venderáó a requerimento das partes intereífadas, e rematando .. 
f e a quem mais der em prefenç'a do. dito Governador, ou J uftiça de-: 
pois de feitos o.s preg0es , poftos editaes publicas, e mais circunftan .. 
cais co.flum.adas , .e a fua importancia fe porá em boa arrecadaçaó para. 
{e dar a quem toc,ar. , • 

E tendo corifideraçaõ ao muito que _convêm animar · os coifa rios : 
H.ei por bem , que o conhecimento de fuas caufas, e controverlias to·_ 
éantes ao corfo , ·fe vejaõ, e julgw_em pela.sJ uftiças ordinarias das par
tes' em que entrarem cpm as pre~as; e fe alguma das parte~ feder por 
aggravada, p(i)derá c~rrer eni direitura a Mim, que lhe farei adrninif· 
trar juftiça breve-, e fummaria, t~ndo, entendido as rcferi·das Juftiças 
e!dinar.ias, que haó de attender com grande cuidado , e vigilancía áa 

· bre-ve defpaého da~ partes; e que fe fe experimentar o contrario, as 
mandarei fufp~nder de feus lugares , fazendo-os juntamente fatisfa ... 
zer todas as perdas, e damnos com todas as mais. penas, que ·merecer-

, a. intelligeneia de feus defcuidos. . . · · 
E porque o prip.cipal JDotiyo, que houve para conceder licença· a 

que .podeffe haver coffa·rios, foi o alimpar-fe as coflas defte Reino ~~s 
piratas, que continuamente :1~ infeftaó com grande damno, e preJUl"' 
zo de meus vaífallos: ordeno que nenhum coffario poffa paffar ás·Con"' 
quiftas defte Reino, Indias.., nem Ilha~ dos Affores; fem expreífa o r .. 
dem minha. 

A 
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Regimento das Armadas . 
.:. A t?dos os .. Governado~e.s! eJuftiças r.efer_idas prohibo, que po( .. 

fao tomar a fi dtretle, nem mduetle os naviOs, mercadorias e outros 
quaefquer dfeitos, que pertenciaõ ás ditas prezas'· fop pe'n; de fe lhe 
confifcar o que ie achar terem das ditas prezas' e fufpeüfàó de feus . 
poftos. , · . · . . 

Aos Cap'itães, e maio~ Officiaes ,.que andarem embarcados a fazer 
corfo, Jeus fervi'ços feráÓ reputados cómo fe os houvefrem feito em 
minha A:rmada Real; e; aos que pelejando f e' affinalarem, e . forem 09 
p·r.imeiros qüe abo_rdar.ecri ·,-e rende·rem navios de gue-rra, -ou quaefquer 
PUtros de-in-imigos, tomando eftendartes, OU ob-rando coufas .r.elevan
tes, man~rei pre~iar, tend_o particular attençaó a que feja conforme 
á honra; com que fe houverem nas raes occaíióes. -
. Tdda a gente de ma.r, e guerr.a, que navegar nos ditos navio.s' , que 
andarem a corfo ,_e Armadores,, gozar4ó de todas as prcminencias, e 
liberdades ., de que·goza a gente, CJ·Ue anda ém minhas Armadas. 

Antes de íahir algu·m navio de corfo, ferá examinado pelo Gover
nador clo -porto, de que Jahi r, f e vai bem preparado de munições , ar ... 
mas, é gente cornpetent<e á grandeza do navio,- e levará Capellaó e 
Ci rurgiaõ. por fer h uma, e outra co ufa neceífaria para o remedio das 

·almas ,_ e dos corpos. . 
. E efte Regimento hei par bein ;.' que e,.m tudo fe cumpra, e guar~ 
de inviolavelmente, como nelle fe contém ; e affim o mando por to ... 
dos os Cabos cle Guerra, e Miniftr@s de J uftiça, ·.e mais peifoas, a qué · 
o conheci menta .delle pertencer, naó obftante Gualquer eftylo' , ou re
giménto ·em conrra.rio, e defte fe paffaráó as copias ailinadas pelo meu 
Secret:.arío d.e Guerra, que fe dHáó a cada hum · dos Capitães dos di· 
tos nav.ios de co;(o;:J, que Eu foffe ferv~ido nomear. ~feri to em Lisboa. 
aos 18 dias do rri_ez de Junho de I 704 annos. Joaó Pereil(a da Cu1mha 
Ferrás o fiz efcrever. ' · R A 1 N H A. . ' 

REGIMEN ·T·O 
D.AS JUGADAS DE SANT AREM. 

' . I 

. . 

EU ELREY. -Faço faber a v6s·contador da Villa ·de Santarem, 
que Eu fui informa·do, que ·os Officiaes d3 arrecadaçaó .dos di .. 
rei tos d~s ditas Jugadas naó tinhaó Regimento para 1 fa~erem . 

como haviaó de fervi r {eus oflicios, e 1fe affentarent os direitos nos li
v-ros das arrecadaÇões dos ramos dellas taõ inteiramente, como fe pa-

. ga:ó .. E .querendo fobre tuçlo p.rover, mandei fazer o R.egim~nto fe .. 
guint~. 

RE~ 



4o6 ·:Regimepto das Jugadas~ 
' 

. CAPITULO I. I 

E porqu~ h e necelfario, para que os direitos das dit;1s] ugadas ve .. 
nha6 a boa arrecadaçaó, haver alguns livros mais dos que até agora 
houve : I:Jei por bem , .e mandó, que f e façaó.os livros feg.uintes; con
vêm a faber, hum livro grande, ·que fe chame livro dos Regiítos dos 
bens, que. eftiverem dentro do limite dos ramos, em que as taesJu· 
gadas eftaó repartidas, no qual te affentaráó todos os ditos bens na 
t'itulo ·em Jque eftiverem, o~ quaes ramos fa6 nove; co.nvêm a faber, 
Calhariz, ~olofa, que faó . ramos dos Bairros, V aliada , Monçaó-, 
Thois, e Trava, que faó ramos dos campos. E porque os ramos de 
Tolofa, Thois, e ·Trava faó grand'e5 ~ fe divi.dio cada hum delles en;t 
dois por affim fer neceffario·, par(l fe os direitos delles poder~m co
br~r.' Fela qual caufa ficaraó as ditasJ ugadas ·repartidas em nove par· 
tes, 'nas quaes ferá repartido o dito livro, como dito he; e em cada 
hu~ma da os ditas partes f e tegiftaráó todos ns bens reguengos, quint:as, 
cafaes, terras ,"e eftins , _que houver rotas em cada hum anno, com de-

, claraçaó de jugaçaó, e em que parte .ei\aó, com quem partem, e a 
· quant_idade dellas·. 

C A P I T U 'L O · "II. 

· ' E outro livro, qu-e ~ fe ·chamará livro das pdfoas privilegiadas, que 
naó pagaó J lllgada, em que fe regiftaráó tod0s os privilegias dos Mof .. 
teiros; Igrejas, Regue(i)gos, e de todas as -outras peffoas, que forem 
efcufas de pagar J ugada, referindo-fe fumm~riamente ao affento ·do. 
outro livro acima, em que os bens das .ditas pe1foas eftaó affentados, 
como bens que eftaó em terras' jugadeiras; no qual a1fento dos ditos 
bens fe porá verba, como faó efcufos de J ugada por virtude do privi· 
legio, que eftá regiftado nefte livro, das pe1foas privilegiadas ás tan· 
tas foi; 

.C A P I T U L O IH. 

,E affim fará outro livro, em que fe efcreveráó as arr~mataçóes, que 
·em cada hum anno fizerem das ditas} ugadas,. que fe chamará livro das 
Arrematações. · 

C _A P I TU L O · IV. 
. , 

E outro livro 1 em que f e tomem _as contas, que f e chamará livro das 
Contas dos, Rendeiro·~ _, e Acarreta dores dos ramos .dasJ ugadas. ' · 

CAPITULO V. 

- E outro livro, que fe chamará li-vro d9s Regiftros, em que (e regjf .. ' 
taráó todas as cartas dos officios dos Officiaes dás ditas J ugadas , e a f· 

fim 



Regitnento das J ugadas. 
4im dos Padrões de tenças, que nas ditas J ugadas ~andaó pagar , e 
quaefqu·er. Alvarás, Provisões, e outras que a ella tocarem. · 

C A P I T U L O VI. 

Eoutro livro, que 'fe chamará livro dosJuramentós, o qual ferá di 
vidido. nos livros abaixo declarados; convêm a fàber, hum que fetá 
o primeiro em que afrentar.áõ os Juramentos, qHe fe derem aos Offi .. 
ciaes, que forem providos nas ditasJugadas. E depois difto fe faráó 
·nove ti tu los dos nomes dos ramos, e em c a dá hum dos düos nove ra
mos autro titulo, que ferá o derradeiro, aonde fe efcreveráó os jura
mentos, que federem aos Officiaes -dos vinhos, nos quaes títulos fe·' 
efcreveráó affim os ditos juramentos que f e derem aos Officiaes, ou pef
foas, que feus officios fervi rem por minhas Provisóes, Ol} do V édor de 
minha Faz~nda, ou do Contador das ditas] ugadas, nos cafos em que 
por hem· defte Regimento os póde dar. ·Os quaes juramentos ha de 
dar o Contador, e nos afrentos que delles fe fizerem, fe ha de decla
•rar o nome da pefroa., o dia, mez, e hora, em que fedeu, e para que 
officio, e por que Provisões affim o ha de fervi r: E os ditos alfentos 
aa:ignaráó o dito Contador, c O.fficial, que os receber.- ·E quando a 
Contador naó eftiver na Villa, dará os d~tos juramentos o Almoxarife 
das ditas} ugadas pela mane.ira acima declarada. E o Official, qúe fer-
vi r f eu officio f em primeiro lhe ·fer ·dàdo juraménto, incorrerá em per .. 
dimento de feu offi.cio, fendo feu; e fervmdo-o por outra p~ffoa, per
derá a eftimaçaó delle. E o dito Contador, e Almoxarife, que confen- , 
ti rc m fervi r o di to O.fficial, f em lhe !e r dado juramento pela dita .ma- . 
n.eira, -pagará _cada hum delles lvinte cruzados; a metade para os cati-
vos, e a outra ametade para quem _g accufar. · 

C A P I T U L O VII. 

E outro Hv·ro, que fe chamará livro das Licenças pata fe levanta r 
o paó da3 eiras, em que fe affentaráó as 1icenç~s, gue o Almoxarife 
der, antes de fe'rem arrernatadàs as ditas J ugadas a algum lavrador , 
ou feareiro, para levanta~em algum paõ das eiras. 

·c A p· r T U L O VIII. 

E :a·~ém dos -d-itos livros fe ·ha·ó de fazer cada anno 'treze livros; con .. 
vêm a faber, no!e para fe dare'm aos Efcrivães dos ditos ramos do paõ, 
~ .. cada hum feu liv-re, para fe nelles affentarem todos os direitos das 
J ugadas do· paó de feu ramo, que ·ne·ffe anno fe houver de arrendar, e 
tres para arrecadaçaó da J ugada · ~os vinhos.; ·e hum para os vinhos 
de S . . Cibraó, e' outro para os v·inhos de Alvifquer, . e o~tro para os 
de .. Vallada, ·e outro livro para ·receita,- e defpeza do dito Almoxari-

fado, 



Regirne11to das Jugad~s. 
fa.do, em que fe tfa&ladará a folha, q.ue ca.da ~ano de minha Fazenda · · · 
fc: faz. · 

CAPITULO IX. 
·J ' 

• • ... ... • _,I 

E os ditos treze livros mandará o Almoxarife fazer cada anno nos 
mezes déJ:meiro, e de Fevéreiro, e'.os outr<'S mais livros, depois de 
acabados d.e efçrever huns, fe faráó outros da dita .qualidade; e feráó 
todos de quadernos, e folhas iguaes, contada$, e os numeras efcri'tos 
em cima de cada folha, e os dará o dito Almoxarife a affigna·r ,a·o Con
tador dasJ ugadas, a quem mando, qwe affigne os dit.os ·livros no prin
cipio de cada ,folha, e faça no fim de cada hmma dellas hum affento 
de fua letra, e por elle affignado, em que declare as folhas que rem,: 
e cbmo he de folhas, ~ quademos igmaes, e faó. todas numeradas·por 
cima, e affignadas por.elle n.o principio de cada folha, numeradas, e 
affignadas c0m o dito affeo'to ~o cabo, os entregará o dito Almoxarife 
aos Efcrivães, a quem pertencer efcrever nel1es, aré todo o mez de 
Abril de cada hum anno. E os Re~deiros das J llgad;1s, a quem em ca
da hum anno forem arrendadas, pagará ap Almoxarife logo ao tempo 
da arremataçaó, o ql}e cuftaraó os ditos treze livros da dita arrecnda
çaó das J ugadas do paó, e vinho de cad~ hum anno; cada Rendeiro 
pagará o livro do n,ú:J1o; de que for Re·rtdeiro ,; e os· outros mais li
v.ros .pagará o d~to 'Almoxarife ,, e e ;que cuft~r·em lh,e ferá ·l·evado em 
corita por mandado d<? diro Contadot. ·E o Alaroxarífe, que ao di:to 

' tempo naó mandar fazer o~ ·d~tos livros ,,e o Contador que os naó affiniu' 
com toda a .brevidade' paga~á· ca~a huQ1 deites a perda, ' que por fuas 
negligencias fe caufar ,r e haveráó as p~uas' qu·e min·lla n:iercê fez aos 
Efcrivães, que efcre~y.erem. nelles, naó_fendo .affignados pela dita ma.., 
neira para os officios. \ . . . , : · · . . · 

CAPITULO ( X. 

·E outro livro, que fe chamará livro d~ Rece.ita. dos livros dos Offi·. 
cia.es , e Porteiro dos Contos, ~m .qoue fe faráõ os conhecímentos dos 
Jivros, que ~os Officiaes.;dasJ ug-àdas, e' Porteiro dos Con'tos entrega-
rem. ' · 

C. A P I T U L O XI. 

E mando que ·em c~~a hum anno nofegundo qi.a de Janeiro fedem 
pregões nas praças da dita Villa de Santa rem, que toda a peffoa, que 
tiver privilegio p'ara fer efcufa de p·ag:arJugada em raz·aó do·oíficio, 
ou ·privilegio , ou qualquer outra maneira , cle q,uaefquer bens· Re·· 

r guçngos, e Liziras, que em terras jugadeiras efti .verem, ·o vá moftrar 
ao Almoxarífe dasJugadas, e regi~ar na fórma abaixo declar~c;la a·té . 
todo ·o Maio de.tfe_ ano o, .vi·vendo na ·Comarca da· dita Vil]~; e na6 

. aprdentand(), e ~egiftand~ até .o dito tempo, .por effe anilo n~õ ferá 
efcufo ·della. -E vi.vçado fóra ·da Comarca; ' ou havendo depois de J a-

. m~iro 



fleiro· o dito privilegio; e ~prefentando-o' e n~giftando-o na dita fQr,. 
-Ina.antes de lhe. f~r pedida aJugada deif~ anno por m.eus Officia'es f a. 
.naõ pagará; .e fendo ... Jhe pedida aJugada ., na6 molhando o dito priy 
.vilegio regí.íl:ado, a pagará por e fie anno até o regifta r •.. E 0 à i to Al-· 
}~oxnrife. ·, t.2úto que Jbe for aprefeotado o d'ito pri:vilegio, e a raz:ui , 
élllegada pa ra naõ pagar Juga·da, fe irá a cafa do Centador, e com el!' 
Je, eftando prefente o Procurador dos direi'tos Reaes, vejaõ os ditos 
privilegias , e razqes ,- que:· as:qita~ · pçJfoas .allegarem para naõ paga .. 
rem Jugada, e fobre ifio determ inem ·o gue lhes parecer juíhça; e 
.fendo -ambos cen.formes, q.ue efcuf~Jugada, affirn por nuô irem · por 
.feu d_efpacho( por arnb0-~ affignado ·nas coftas do1di to derembargo, ou 
auw, cl.ec1arando es motiv0s ,. em que fe fundaraó. E o dito defpacho 
:anr.e~ de fer dado á parte, ferá ·regiftado com o dito priYil~gío no dito 
lh.::ro d~s pe[oas.p .rivil(:gjadas.; e as di'tas peifoas privilegiadas decla~ 
raráó logo os bens, que tem em terras jugacleiras, e .en1 que ramo ., 
e moftraráó os t ít ulos delles, e os ditos títulos, e bens fe regiftaráõ 
;tffim me f mo ao pé do régifto do di to privilegio ) e defpacho nel1e 
pofto ; e os aífentos dos ~i tos regiftos dar_á o ECc ri vaó a affignar ao di
to: Almoxarife; · e dep~is de affignados pelo ·dito Alnioxarife, poi;á 0 

·düo'I~fcriva0 n as cofras dos taes priv.ilegios · ao pé do defpacho ·do dit"<> 
·Cpnta.d0r, ~AI moxarife pcJ>r dfa ca'rta_, ou privilegio regifl:ado no li
•\\'"l'O do Roe_gifto das peífoas ·privilegiadas, qu,e na6 pagaóJugada. po-r 
Ülirn.Foaõ EfcriYaÓ dO'Almoxari fado _dasJugadas, a t_fllHos·de tal rnez, 
re era , a •tanta~ folhas do di to J i v ro ; e depois de ter .affim regifrado , 
·Pairará ·o dito E fcrivaó hum- Alvará por elle feito ·, e affignado pelo di
to Ahnoxarife ,. em que notifique que lhe foi mandadà guardar, de:.;. 
cla·r~pdp n.o dito Alvará a fazenda. , ~ue o tal privileg iado regiftou, de 
que .mofirou .tirulos, e em qual ramo efta.ó; e como ·da ditá_ fazenda l~e 
fómente clcufo deJugada; e em quanto á tal peffoa privile-giada naó 
for paffado o dito Alvàr_á, úaó - ferá efcura· 'd_e pagar Jugada; e tanto 
que huma vez forem os düos privilegias, e bens, e títulos ·delles re .. 
gifr~do's, nuóca ma is feráõ obrigados a regiftar, em quanto os düos 
:Privilegia-dos as po1Tu irem. <. • 

C A P I T U L ' O - XII. 

E fe. os dit~s privitegiados , d-epois ·de ferem regifl:ados os ditos 
privilegias, que t i ~ haó, ·adguiri:raõ, oU: efcreveraõ novamente ou:.. 
tros mais ben~ ertl't,errasjugadeiras do dito Almoxarifa,do, feráó o~ 
brigados a reg ift :H cada vez, . ~ue .os adquiriretn, -e mo-ihar os tinl'l'os 
del,les ao d i _to Almoxarife, e Conrad<H ; os quaes ·os veráó, rna~dan .. . 
do.os guardar, e affim o1declararáó por íeus defpachos nas cofras dos 
diros títulos, co-mo por berrí do -privilegio já regiJbdo efcufaJugada; 
dos ditos qens :.1d quirides, e regiftaráó os ditos títulos, e defpacho; 
e p<l.fra rá Alv ~Há affim, e da fuane.ira ·, que ·n~ Ca pitU;~o :at raz h e de ela~ 
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rado, que fe faça , quando fe os privilegiados novamente regiftarem 
nos affentos dos ditos bens, ,que eftiverem no livro grande dos Regi f- . 
tos delles, fe porá verba, como faó efcufos de J ugada por virtude do 
privilegio, q~e tenha pe.ffoa, que os houve, que eftá regíft~do no li· 
·vro dás peffoas privilegiadas, refer_indo-fe a folhas, como n9 Capim· 
lo do ditálivro he declàrado. · 

·C A P I T U L O XIII. 

E fe o dito Contador, e A1moxar.ife naó pronunciarem, que os di· 
tos privílegios, ou bens naó efcufaóJ ugada , e n iffo forem ambos con~ 
formes, fe porá diffo defpacbo nas coftas dos ditos privilegias, e ti· 
tulos dqs bens, declarando as caufas, gue a ilfo os moverélÔ, e faráÓ 
dedaraçaõ dos taes defpachos nos affentos dos ditos bens., que eftive· 
reín no livro dos Regiftos grandes. 

C A P I T U L o: XIV. 

E quando cada hum a das partes quizer appellar, ou aggrava~ 'po~ 
ditos defpachos, o poderá fazer, e o Procurador dos dir·eJtos 'Reaes 

, ferá obrigado a appellar .lilOS cafos em que naõ mofharem privilegio 
expreífo, e. verdadeiro, para ferem efcufas; mas fe allegarem outra 
qualquer razaó, caufa, ou tirulo, alfento, ou por efcrito, ou quan
do forem diff<.!rentes o dito Contador, e Almoxarife, ou quando o 
privi legiado, a quem for mandado guardar feu privilegio, naó moi~ 
ira r ti tu lo .de fazenda , que declare fer fua; e neftes ca f os mandará as 
appellaçóes a·o Procurador dos Feitos de minha Fazenda, para elle as 
·aprefentar, aonde pertencerem. · · · 

I • 

C A P I T U L O XV. 
. ·. 

E porqu·e alguns dos ditos pr_ivilegiados pódem fer fallecidos, ou 
ferem feus bens, que efcufaó Jugada, trafpdfados a 01:1tras peffoas: 
Mando aos ditos Contadores, e Almoxa rife, que dentro do mez de 
Junho de cada hum anno vejaó osJivros dos Regiftos das p~.ffoas pri
vilegiadas, que naó pagaóJugada , . e os Hvros da arrecadaçaó dos ra" 
mos do anno paffado; e affim os ·quadern,os, que ·ós Efcrivães, e Fei~ 
tores peJlo-Capjrulo abaixo efcrito haõ de fazer, quàndo na entrada dé 
Junho de cada hum anno· haó de ir os ramos, ç}:e que forem Officia~s, 
e com muita àiligencia por elles, ·e por todas as maneiras, ql.le f e pn"' 
dér faber. ·, te informe. fe alguns dos ditos priv~ilegiardos faó fallecidos, 
ou feus1Jens regiftados, trafpalfados em outra peffoa; e achando gue 
o faó, rifcaráó os atfentos dos bens privileg-iados das taes peffoas, que 
eftiverem regiftados·no dito livro das pelfoas privilegiadas; e na mar
gem . doi ditos .r:egiftos 'fe porá verba como faó fallecidos, o·U os bens 9 

que 



Regimento· dàs Jugadas. 4II 
que .regifto·u, trafpa1f.ados a outra~ peffoas; e .fe rifcaráó outrofim as 
_verbas, que no regifto dos ditos bens eftiverem poftas no livro grande 
dos Regiftos , e abaixo della faráó declaraçaõ , por elles affignada, 
como dos di tos beas f e ha de pagar J ugada, por fal~er a pe.ffoa , que 
tinha ·o privilegio, por onde a efcufava -, ou por· trafpaffar e>s taes bens 
em outras pe1foas; ·e vejaó os livros, que para arrecadaçaó deffe anno 
fe fizeráó ; e fe nelles eítiverem os ditos bens. de privilegiados, os ri f. 
quem ,. e·naó eftando, faça á fazer nos livros das arrecadações · dedara
çaõ, que arrecadem dos ditos bensJugada; para depois. de acabada a 
dita arrecadaçaó, fe faber fe fe arrecadou; e cada anno fe fará alfen. 
to affignado pelo Contador, e Almoxarife no livro dos Regiftos das 
pdfoas privilegiadas, que naó pagaõJugada, e de como vir~õ o d íto 
livro, e tomaraõ as ditas informações, e quant<'>S a·charem fallecidos , 
ou os bens ·, que· em outt:as pelfoas acharem rrafpafrados; -ena-õ o c'u'm
prindo affim o .dito Contador, e Almoxarife, ou o dito Almo.xarife, 
q·uando o Contador: naó efriver prefente, incorra ~m pena de cincoen
ta cruzados, a.met.ade para quem o accufar, e -a outra _ametade para. 
os cativos. · 

C A P I T U L O XVI. 

' , E .o Efcrivaõ, e · Feitor de cada ramo fer&ó ob-rigados . quin~e dias 
antes do S.J oaó de cad~ hum anno de irem aos feus ramos, e fe info.r:. ' 
maráó dos lavradores, e fe~reiros, que ·ha em cada ramo,. e affentara ' 
em hum quaderno ., que cada Efcrivaõ levará, os nomes dos ditos la• 
vradores , que no tal ramo effe anno lavraraó; com declaraçaó que fe 
ha ahi alguns privi.legiados, e fe faó fallecidos, ou os bens dos ditos 
privilegiados trafpaff~dos em outras peffoas, e quaes, e quantos faó, 
perguntará por juramento, que -dará a cada la-vrador, ou feareiro, que 
em fuas terras fizera á effe anno fearas ·, e 08 nomes delles, e donde 
faó, e tudo efcreveráó. no dito quaderno, e affignaráo o d-it0 Efcrivaõ, 
e Feitor de cada ramo, e depois que vierem entregará(} cada hum o 
dito quadernó ao Contratador até o ~Üo dia de S.Joaõ, para com as 

. informações, que fe houverert} pelos ditos quadernos, e pelas mais 
que o dito Efcrivaõ, e Feitor de c·ada ramo derem, fe ·poder faber co• 
m o eftaõ as novidades, e os lavradores, e feareiros que ha, e f e poder 
fa ber o que cumpre a meu ferviço ácerca ·da remataçaõ, .e arrecadaçaó 
das ditas Jugadas. 

C A p· I T U L O XVII. -

E. ao tempo. de arrecadar ~s ditasJ ugadà~ ,. antes de arrematar ramo 
algum, ferá6 juntos. na Cafa dos Contos os Officia-es das] ugadas dos 
ramos deftas, para dar informaçaó dó ramo, de que forem Officiaes , 
e de como efrá a novidade defre anno, para que os Officiaes, que as di
tas]ugadas houverem de arrematar, faibaõ- o que haõ de fazer, como 
mai_s -cumpre a meu ierviço. E os que naó vierem ·ao tal tempo·, nem 
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mandarem \allegart~l.ímpedimento, flU coufa ,: p,~r que deÍxara1Ó de 
v-ir, naó ferviráó aquelle Çtnoo, .nem .haveráó .manti1Jlento algum~ .E e> 
dito Co.ntador dif.porá h uma peífoa apta, que por eUe Lirv.a; e em quala· 
to, pelo V édor da minha Faz~nda qo Re~fi? n1aÕ. for .provido de out ~.a: 
peffoa, que firva o dito.ann? o dito. oficio;· -e á dita pe1fo'a·; 9ue allirn 
o dito Coliltador fi~er, daráJUniment(l), _que bem~ , ~ verdadeHame~te 
fitrva '0 dito .oflicio, e fe fará do díito. jmramemto ~dfento· pelp Ekrivaó 
diante. dn dtto Conra.dGr no Ji'vr.o ·dos.juramentos ,. em l}U.e diga: A 
tantos de tal ·m,ez_, e er.:a ,, ~ eftcrndo .pt:e.fentéo"C(m.ta-Gl:Gr, e Almoxari
fe , e os -OfÍici-a-es dasJ ugaqats, foi p .e1o Contador Foaó pe>fio FoaÕ, pa"' 
ra fervi r tal officio de tal.r,amo e'm :l:ugar ·d~ F.OJaÓ·; que naó veio ao ar~ 

' remdar, e lhe foi dado jurámrent~ ;.quf) bem,~ v.erdadeiraine·nte íirv:a, 
çm quanto. na@ for. pm.yido pel~ .dit~. Ea~enda-. ... EJo que affim for. pofto 
pelo dito Contador; ha:v·er,á o mantiJ1tlerito a• (oldo a libra· c1o 1tempo 
~ue fervi r, ,e daqui por .diamte o have1·á.·a peffoa ;,- q-ue affim por minha 
'Fazenda for provido; e a.ch ;mdo. o. d~to• Conrãdtwç-ria4os me~s, fen· 
clo pa:ra !ff~ .~.ptos, , os prov.erá antes ~que ~á~ rou~ra&p:efibas. · ·.: 

C Á P l' 'T U .. L ;10' ' XVIII~ 

~ · E tenda,· a·lgum dos ài-tos Officia:ês .impedirirel~to , que pa.reça· ao 
Contador.., que he tal, piD•rque m•aó poffa vir ao dito tempo de arren· · 
(lar·, e mandando-o aUeg~r: antes de .ferem as ·düa.sJügadas arremata· 
das, e fazendo certo o dito imped'irneitt9 ao dito Contador por teH:i~ 
mu·nha~ na·dita .Villa 1 ou por in.lhumento' pu1b]ice ' · feráó efcufos de 
vir:, e de eftarern prefentés .. ao d.it.Q. temp-o·; e (e o-•clito impedimento 
for tal ·, qu:e ~aÕ poffa fervir per fi Oldj;to :a,nno, aaÓ tendo impe-d'imen· 
to de doença, o di.to Comtador pnove,rá'n·ditcY officio em outra· pe~oa 

. pela fórma , .e maneiraoc(mteúda no Capitulo acima efcri~o, ~quando 
naó vier a a· iem.po do ~rrendar. Porémt o O.ffici a'l , : que-affim f6r impe
dido para fllÓ poder f~·r.v-ir ., nao levatá·elfe ann0 ·€0ufa alguma du or
d enado, ·P'r.óes, e preca1l~os, ·~ue· pertence·rem ao dito officio. E teil· 
dq impedimentO de doeç~a -~• affim ao te-mpo do arFenidar '- como de
pois que começ:.3.r a f~rvir . , e· fa.:zendo ·certo de doença por certid.~ó do 
MGdico que · o curar, e que pnr juramento affirrua .- fer doente de tãl 
eAfermi?ade ; que naÕ p6de V-ir ao dito tempo, ·flem fervir O tal ofli
CÍO, o d1t~ Contador P?rá ol~tra peífoa, e lhe d3:rá juramento pda fór
ma fobredJta ,para fervtr em quanto a 'dita doença. durar; fóm'ente !e· 
vará 9 dito mantimenro, foldo a libra do tempo que fer:vir; e o~ c:li~ 
tos juramentos,~ affento~ ,.sue eUes fizerem, feráõ ·affignados pelo di ~ 

,, to Conta~or, e p.eífoas que-elle pozer, e em outro·s cafos fóra ·dos fo~ 
breditos n,aó podera o dito Con~~dor dar licença para os ditos Officiaes 
fervi rem feus-·offici·ós por· outrem, e dapdo-a ,.· incorrerá em pena de 
ci.ncoe

1
ota cruzad,os, amerade par<J. quem o accuíar, e a outra ametad~ 

pa.~a os cativ,os ;- e além diffo pagará á fua cufta á pe.ifoa , que affim en-
.! carregar 
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~ai-regar o mao.tim~nt:o do dito of.Hci,o ,; e o inanürnerito que a dita p,ef
foa houvera de le·var á cufta do rendimento das ditasJuga~as, elfe aF'!' · 
recadará para minh.a Fazenda, e fe.rá logo carregado em receita fobre 
o t\1moxarife dellas pelo -Efcrivaõ de feu cargo, para da:r déU~ contél. 
CQLl) . O mais rendirtie1_1t0. 

C A P I 'T U L O XIX. 

E" as pefl"oas' q'ue ·nos ditos o.ffiéius forem poftas para. fervi rem pelos 
Pfficiaes dos ditos ramos, naõ fendo acar,retadores, fenos ditos offi. 
cios,. e; cargos em quanto .os fewirem, fiz~rem traes erros, que por Di· 
rdto os devaõ perder, incorraó em pen!} de valia dos dit:es offi.cios , e 
haveráõ as mais penas, que po1" be.rh dé minhas Ordenações devem de 
haver,. e atlim· paga·ráó toda a per,da:, e damno, 1que por fuas negligen
eias· , e culpa fe caufarern, para o que daráõ fian~a bafrante; ·-Os acar. 
retadores das dirasJugadas, antes que corneeem a fervir, em cada · 
l1um anno daráó fiança, de que o Alrnoxarife feja contente , porque 
fe obrjguem os ditos ajuâ.adoreS' a comporem; e prepararem por fuas 
fazendas tudo o que os ditos ajudadores deverem, ou .ficarem devendo, .. 
do ·que ret·ebe·rem e'ffe anno no ramõ, .de que forem acarretadore's; e 
naõ a dand9 pela dita maneira,. o dito Almoxarife porá outro por effe 
anno' .e eftando· dois feni "dar a clita fiança' perdeJI.á.é ro dito cargo; . ~ 
o Almoxarife' que lhes C@nfen~ir acairetarem·o.dito.; ,paó' fem primei'!' 
ro dá,rem a dita· fianç.a, carregará fobre elle toda a ·p.e-rda, e damno, 
que fe houvera de pagar pela fiari~a do dito acarretad.pr, . . . 

: c · A P' I T U L O .XX. 
' . -

E os ditos ácarretadore.s, antes· que comecem a fervir, tendo necef
fidade de algu.m-, ou de alguns mancebos; que os ajudem na arrecada-· 
çaó das ditas] ugadas, os nomearáó, e aprefentará6, ao. Almoxar.ife, e 
lhes dará juramento, que bem i e ver.dadeirarnente firvaõ com os ditos 
acarreta dores neffe a ri no, e curnpraõ ao todo o que os ditos acarretado
res por dte Regimento fac? obrigados, e fe fará affento do dito jura
mento no livro dos juramentos , affignado pelos ditos ajudadores, e 
Contador, ou Almoxarife ·; e eífes ' ajudadorer; ·, a qu-e affim for. dãdo 
j-uramento; e naó o~tros, ferviráó po dito ahn~. 

C ·A · P I T U L ·O XXI. 

E o dite Almo:xarife ·terá cuidado de mandar fazer nove alqueires, e 
nove fangas, todas ·de ra.foura ·c, parà cada .ramo hum alq tfe-ire, ·e -huma 
fa'nga ·da dita rafoura·, 'gu·é feráõ affila·da·s na entra_da do. mez de Jünho 
de cada hum ·anoo pelo Affil·ador d'o Concelho, ·e entregará o dito Al
U1ox.arife ao Medidor de cada·ramo hum alqueire, ·~· huma fanga dera· 

··'- · foura, 
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foura, para medir o paó das ditas Jugadas-, qu~ pelos lavradores fe 
ha de pagar. E quand~ Ós ditos Medidores acabarem a ·arrecadaçaó 
das ditas] ugadas, entregaráó as ditas fangas, e alqueires ao Alma· 
xatife, e fe metteráó em huma arca, que para iífo haverá, para no ~n
no feguinte ferem tornados a affilar, e entregues aos ditos Medidores 
novamente aflilados, em quanto eftiverem para iffo; e affim mandará 
o dito Almoxarife pélr outros nove alqueiies, nove fangas , e nove 
meias fangas afliladas no dito tempo pelo Affilador do Concelho, pa
ra fe porem ·quando fe começar a faze·r a defpeza, em cada celleir~ 
hum alqueire, fanga, e meia fanga, para fe medir o paõ da defpeza, 
depois que o houver nos ditos celleiros; e em quanto fe naõ fizer d~f
peza, eftaráó os ditos alqueires, fangas, e meias fangas na dita arca? 
e acabada a defpeza dos ditos celleiros, fe tornará6 as ditas medidas 
á dita arca , para fe tornarem a affilar para o anno fcguinte no dito tem· 
po; de maneira que as fangas, e alqueires, com que íe medir o paó aos 
lavradores, naó .firvaó na defpeza do dito paó. 

C A P I T U L O XXII. 

E porque para· recolhimento do dito paó das ditasJugadas ha fete 
celleiros. nos lugares abaixo declarados; convêl)l a faber, para o ramo 
de Calhariz hum celleiro, que eftá na dita' Vi lia em Marvilla; e para 
o ramo de Tolofa-dois na dita Villa, hum em Marvilla, e outro na Ri· 
beira; e para os ramos de Monçaó, e Trava, cada hum fe.u celleiro 
na dita Ribeira; e para o ramo de Thois hum na Zinhaga; e para o 
ramo de V aliada hum celleiro em Porto de Mujem: Hei por bem, e 
mando, que o dito Almoxarife para cada hum delles mande fazer dois 
cadeados com fuas chaves, os quaes fará la.nçar aos ditos celleiros, 
tanto que a elles fe começar a acanetar o p:ró de feus ramos; as quaes 
duas chaves dará h uma ao Feito r, e a outra ao acarretado r de cada ra· 
mo, os quaes eftaráó fempre juntos ao fechar, e abrir dos ditos cellei· 
r os cada vez , que for nece1f.ario. · 

C A P I T U L O XXIII. 

· E os Efcrivâes dos ditos ramos, tanto que a cada hum for dado (eu 
_]ivro para arrecadaçaõ das ditasJugadas, efcreveráó no fim delle os 
cafaes, quintas, lizirias, terras, e eftins, que no ramo de cada hum -

·houver, que pagaõJugada, e affirn os bens ,que em cada hum dos di
tos ramos houver, que naó pagaõJugad-a, de que os privilegias da· 
dos aos fenhores dos taes bens, e os ditos bens efti verem regiftados no 
livro das peffoas privilegiadas, que naó pagaõJugsda; e cada Efcrí· 
vaõ de cada ramo trasladará cada anno no Hvro dos Regiftos dos diros 
bens privilegiados por todo Maio; e o Efcrivaõ, que affim o naõ cum
·prir, incorra em -perdimento de feu o.fficio. 

CA-
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C A P I T U L O XXIV. 

E cad'a hum dos ditos Efcrivães terá cuid~do de f e· informar f e em 
feu ramo romperaó de nov0 algumas terras; e de tudo o qüe de ·novo 
fe achar roto' e feito' que naó tenha em reu livro,. o aífenta rá nelle 
com declaraçaó de cujas fa6 as taes terras novamente abertas,. e a quan
tidade dell:!s, para fe a.ffentarem no livro do·s RegiHros dos bens juo-a
·deiros' e ir~m nos annos feguintes nos livros das arrecadações de '~a 
ramo. 

C A . P I T U L O XXV. 

E bem affim fe informaráó os ditos Efcrivã~s, cada hum em feu ra
mo ., fe alguns dos djtosAbens dos ditos privilegiados, que vaô efcritos 
nos livros de feus ramos, faó vendidos, trocados, oU . Ç!fca~bados em 
OUtra peffoa, que na6 feja privilegi-ada , ou fe o for, naó tem feu pri~ 
\lilegio, nem os ditos bens regiftados por feus no livro dos Regiftos 
das pe.froas privilegiadas. E achando que e.ftaõ rrafpaifados e·rn outras 
que naó pagaóJugada; e a informaçaó que os ditos Efcrivães houve~ 
.rem efcreveráó nos ditos livros em dois q·uaden1os em brancÕ, que para 
iffo deíxaráó , em que fa ráó aífento bem declarado ; para (e faber co mo 
os ditos pri-vilegiados tinhaõ já trafpaffados os ditos bens em outra.s 
peffoas, declarando no,s clitos aife'ntos a quantidade, e qualidade dos. 
hens, e das peffoas privilegiadas, que os entaó poffuiaó, e as que en
taô as poffuem , e o tempo qúe h a que as deixaraõ de poffui r os di tos 
privilegiados , e daJ ugada, que effe anno pagou , e arrecadou dos di- . 
tos l?ens; e fe os ditos privilegiados fore·m fallecidos, affim o decla
raráõ, a qual informaçaó tomaráô por juramento, que d.aráó aos la vrae 
dores, que eftíverem nos taes bens, e outros feus vlfinhos, que affi
gnaráó.. mos ditos a1fento~ o que differem' e que dig<~Ó' que ainda. os 
Polfuem os privilegiados, quer outras peffoas, para fe faber a diligen .. 
ci~, que cad.a hum dos. ditos Efcriváes fobx-e o dito cafo fez em feu ra-
111o cada .anno., para com dles affento$ fe fazer a dec1araçaó, que for 
lleceffaria1 no livro dos Regi!t:os das d'itas peffoas privilegiadas. E o 
Ercrivaô de cada ramo, que affim o na·õ cumpri r pela fórma fobredita 
incorrerá em pena de perd-imento de feu officio, e pagará por fua fa: 
Zen da toda a J ugada , que f e achar qpe me feria devida da tàzenda pof~ 
fuida por pelfoa naó privilegiada; para o que 'o Almoxarife mánda.rá 1 

• 

fazer auto, e procede.rá contra o dito Efcrivaó, que .affim naó cumprir, 
como for juftiça. · 

C A P I "r U L O XXVI. 

E. qualquer pefroa que levantar paó da eira , ora feja Iavr~dot, oi'a
feareiro, ou qualgue;-·outrn peffoa, àntes de lhe fcr medi<.\o, e parti
d~ pelos Officiaes dasJugadas ~ ou màndar debulhar fóra do ntm0 ~ ou 

. ~ 

'. 
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- a terra do me! mo ramo, que naõ pagueJugada ', ainda qae feja fem li

cença do Almoxarife; ôU"de qual:(j_riú outro O.fficia1 das ditas J ugadas· ' 
ou dos Rendeiros, pt:rderá para o rendimento dellas todo o paõ, que 
affim antes de íer partiào. tir,ou :das eiras; ou mu'dou pe,là man'eira aci· 
ma declarnda; e ·para fe fab~r quanto paó ·he o que tirou, e levanta~ 
f em fer partido, qu rnu:dou, lhe feráõ ·e fi i madas as terras, que neffe an• 

' IJO tiveraõ paõ, por dois vi'finhos lavradores, e o paó, ·que -fe efiim:.tr '7 
. effe perderá em pena de·a:fli.rn fe alevantar antes de fer medido, . o~ 
,mandar debulhar f6ra do_ramo, ou a terra do mefmo rarno i que ·nao 
-p~gaJ ugada , e fe carregará o dito paó affim perdido em livro [obre ó 
Almoxarife. E o E(c.riYaó, Acaitetador, e Medidor, ou Feitor, roàos, 
ou cada hum per fi, que o fouberem, o faráó logo faber até o outro 

. dia· ao Almoxnrife, tanto que ·o fol!l.ber, fará fazer a dita dtimaçaõ, e 
ar:rec.adaçaó do dito paó affim perdi~o·· E .fendo a dita .li·cença dada 
por alg\,lm Rendeir.o, fe perderá o dito trigo para minha Fa~enda, e 
naó para o dito rendimento, das ditas] ugadas, como em ·cima he de~ 

. ~}arado. ' .. · · · · · ·' 
·. C A P. I T U L O XXVII. . · ··-

··. :: 
' 

~ E 1~aQdaõ aos O.fttciaes da arreca·daçaiJ ?as clitasJ ugadas, co~v·êm 
.a· faber, Efcrivaõ-, Feitor, Medidor, e Acarretado r de cada ramo, que 
eftejaó prefen.tes fempre em todas as ei_ras, em ·que ü~ :médir, , e partir 
o di ro paô ., e o ,veráõ medir·, e partir em cada eira, e f c reverá ·cada huf11· 
dos Efcr}v~e;> em feu livro da arrecadaçaõ, que levará, ,mui.declarada• 
mente ·quanto pagou ca.da lavrad<H, e qu.anto cada. feareiro, e em te·r· 
ra de que lavrador lavrou, e quantos. montes, e calcadouros cada hu.rn 
Jez, e teve, de que pa'got:lJugada, e de que trigo a pagou/, fe era 
.bra.nço, fe tremez, f e ternpo1aÇ)·, felimpo ; fe íomenos, e quanto dé 
cada monte, . e calca douro, e com a'quantidade, e qu'alidade de todo 
.o pa.ó., que fe pagou ., fariaó fóra, e .affirn como for partido a cada la~ 
vrqdor; e cada feareiro fará hurna taboa.da n~ prin.eip.io do livro, 'ert} 
que 'diga: Foaó, lavrador; ou feareirO. de tal' Lugar, ás tantas folhas·~ 
para levement~ f e fáberem os títulos dos tae.s lavradores, ou feareirM~ 
e faráó titulo de cada lav-racl-or·, e nelle efcréveráõ os feareiros ,-.. qu~ 
nas terras dos .. taes l~vrador.és fi.zeraó eife, anno fear~s -, fazendo rin.ilo 
de todos os la v rádores de_ cada "lünite de fel!l ramo ·; e afrentada a .di ta 
J ugada .com,as ditas decla·raçóes ·, Je ciuregúáõ , .affim como fe medi r 9 

e 'partir,. ao Arrecadador, e nos affentos das ditas pagas fará o Eícri; 
vaõ de cada ramo mençaõ de como todos os ditos Offiçiaes eftiveraÕ 
prefentes, e f e entregou ao dito Feitor, e Acar.retador; .e affim _ o la-~ 
vrador ,. ou feareiro, que a dita Jligadà pagou. ''E achandq-fe gue os 
ditos Officiaes naó cumpriraõ cada huma das ditas coufas nefte Capi_ru .. 
lo dedar·adas":. Hei por bem ·percaô os officidS; e ifto poft~ que· ·:at~ 
agora os Acarretadores dos Bairros na6 eftiveffem prefentes á medi· 
~aó, e parti~aó , .. e· os ditos Officiaes .da aqecada.çaó ·das ditasJ ug&lda·s 

. d"' ,'r 'W' 
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de cnda ramq naó receberáô toda ~jugada, qu~ dever hl:lm lavrador~ 
O-U feareiro de h4m fó monte; mas de cada monte arrecada~áõ- aJ uga .. 
da _, que nelles fe monta.r i para que n.a?rhaja caufa dos lav'rado•res, e 
feareiro·s apanarem o melhor paó em huma fó eira, e paga-rem aJuga ... -
da em outra. . · · 

C A P I T U L O XXVIII. 

E os Feitores, e Me~idores de cada ram·o feráó diligentes em feu~ 
cargos, cada hum em Ceu r.amo , de ·que fo·rém Officiaes, e feráõ obri~ 
gados -, e~ quanto durar a arrecadaçaó do paó, em cada hum dia pei~ 
manhã muito cedo irem á :porta do Efcrivaó, plira com elle·irem fazer 
feus oflidos na mediça9, e partiçaó do dito paó; e naó. o cumprindo 
~ffim os ditos Medidores·, fe tomará logo pelo Efc.rivaó, e &:end~iro 
outra p,eff~a, que o dito paó m~ça ndfe dia, ou dias, á cufta-: do di~o_ '_. 
Medidor; e a fanga , e . o alqueire, que o dito Medidor h a de ter, fi .. 
c ará cada no i te , aonde dormir o" Efcrivaó, e Feitor; e. o que affim o 
naõ cumprir, perca o officio. 

C A P I T 'U L O XXIX. 
I ' ' . 

E os di~os, ~sarr~ta~ore~, e feu~ ajud-adores de todos os ramos; . ca; 
da hum' noif~u, teráófac~s, e befta_s ~e.m àbafiança, e cfta_t:4ó p.reJentes· 
á.mediçaõ do paó de _feus ramos; e .affi~ receb~iág· fl ·entrega·ratuo que 
lh.c~ for paqi,d<o .. , e carregado no livro,·, onde ell~s . affignaráó, e feráó . 
llmito di li gentes no carret~ delle, ~o trarªó qi r~jtamente pejos cami .. 
nhos coftumados com o .pr:oprip - PéíQ~ ·qge r.e~eberaõ . , aos ·c-elleitos , ._ 
~en_:1 · poderem v,e.:nder., tro,car, nem1 eJF~mbn, nem defc·anegar· a1gum 
~o dito paõ, fe~uó, no~. ée1leiros,. E ac;ha~do-fe que ~s di.ço~ ªcar:reta .. -
Q9r.e.s, ou feus aju~aflores naó dcraó, qec::.ar;tó .,:.a,q- efcam.ba.r.a&· a.~Jgum 
do dito paõ_ , . ~u defcarreg,~.ra~ em outra parte ~rates d.e V:írem· ao$ cel
leiros ', haja~6 ~ ~ pen\1, co.mo fe o fu.nalfem; e os· ditos an:e·caqaçl0re·s· . 
pagará6 anove.a:do ., que .fe pr!]Va~' qgç _eiJe~, .OU f~_US ajuda~d()_fCS Vep.-

. deraó, t1·ocaraó, ou efcambàra6, ou defearregaraó, para o rendimett• 
to das ditasJugada.s. ~- nrovando-fe, que-nãô vje,ry.ó direitamente /pe
los caminhos coftumados, pagaráó o paó, que .eífe caminho trouxeraó, ' 

. anoveadopara .oàiro ·rend-im.en·to. ~ r·; .~o:··.· r -·-.· ... ·~. 
,. • ,. r l .. . · r-·' · • -1 0 r · -

C A 'p' I T Uc ~O · XX:\:;~c.b-, 1··. ( ~---v·:! . 
. ' . 

.. ·· · . , ;; ~ ·· r ' · ~· , · f ,. . 

E por tir~r muitos iocqt1venient~s-- 1 1 ,~ílPdo q.~.~ d~ f .ul)licaça§l deft.e 
1\e,~i 'menro -em dia.nte Atm~xarife ,, Rendeiros, . n~m, nenhuns ourros
q~cjaes das ditasJugadas -naõ d~n;l - liC .e!Jça a _n~p;pum.lav.rado~, én·em· 
fea rei rq, para .leyan tarell}. g1 paJ) das. ~:iras a.n.tes .d_~ l:hes fer m~çhdo. ·, e 
par.rido ,pclg~ Officiaes qas~ugadas; ·.neJD para o !re!TI debulh,a~· a· Ql,l-1 

t~o rar.no, ne'il ·~ r erras çl~J11~fmo . ra_mo . , . que naõ pagªõJ ugada ·; .i e fa~ 
·Tom. VI. . Ggg · zendo 

~~~~ . ' . 
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41~8 Regit:nento das J ugaçlas. 
~endo o contrario, fe for Almoxarife, ·ou o~trb q~alquer O.fficial da·s 
dirasJugad:as, incorr~ráó em perdimento de feu officio, e de vinre 
cruzados',. , atnetade para os cativos, e a outra a metade para quem os 
a·ccufar. E fe for Rendeiro, além da dita pena &e vinte cruzados, pa· 
gará anoveado o, que fe montar rio paó da eira, que por fua licença fe· 
levantar, ou for debulh-ar a outro ramo, ou ao mefmo ramo, a terra · 
que naó pagaJ ugada~ ~ · 

• I ·C A P I T U L O XXXI . 

E porém fe ante·s de fe arre.mat~rem as dirasJugadas algum 1a·vrao 
àot:, Old' f e á rei fO tive:r j U·fra cauf~ ' ··para' que f e l-he dleva da1' licença pa·" 
ra ·. l~va•t:ttar algtun paó da eira, a pedirá ao Al'rno:xarife; e parecend~ .. 
ljhe]uftiça, a1 dará,ndbe taí0 fómente, e fe atfentaráó no hvrà das 1~· 
ccnças·as'caufas, por que· a der, e a quem, e a que tempo, e á qual!· 
€la~l.e, e {fQ>,lite d'e jia0, ·C· a. q-ue deu, ·e a dita lice-nça para Ce levantar, e 
os ditos affentos affignará o dito Altnoxarife; e quando o dito Almo .. 
xarife affim der a dita 1ic.ença para f6r11ente levarltiH o paó da úra, que 
ferá antes de. ferem a-trefna-tadas as ditas-J ogad·as, como 9ito he, man· 
dará o dito Almo~arife ao Efcrivaó, e Feitor de cpda ramo, gue efte· 
Jaó· pr~f.entes ao levimtar o· dito pa-ó· da eira ', ao medi r clelle, e ver:iÓ 
,quanto fe _m<'fntav·a ~aJugacla ddle, ~o teríi o dito lavr~dor até ir o 
d-it<;> a;çairretadõr pó r elle; e o· di to ~ícrivaó efcreverá no· livro ,da arrê· 
caGiaça'Õ d•effe anno' q~ue já lhe ha de fer entr-egue' e a'fligáará o d'iso 
Feitôr; e dep()ÍS d·c·.V:ír o dito :icarret:ado1r, lho cl'irá, e fará affignar o 
àite affe-nto,. no-qual declarará como antes· de' ferem ·arrematada~ as 
Ju~a.d.as ·, deu o Almox-at<ife a di·ta- llj•cença, e elle Efcr~vajô, e Fei tor 
o fará'ô,ver·, ~ parti:'r p-or mand-ad·ê) do dito Almuxarife; e d:ando.fe ·aS 
diras lic.enças no· dito ca'fo doutra maneira:~ ol:l-naó fe atf~ntarem no· di .. 
to lív·ró da>Slicenç'as,. .j:ncorreráó o dito-Aimoxarife, e Efcriyaó, cad~ 
1lilum no que a feu offici·o ro·car, eril"pena dê vinte cruz~dos, ameta_de 
P.ara o~ c'ativos ,1 e-a oú1tra·ametade !!'ara quem os accufa·r. 

~ . . • "1 • . ~ .· I I t' ,.. ... ' •' 

·c -A P ·1 T U L O · XXXH. J 

) r • , , ~ (' 

E o~ acarretadores de cada . ramo ; convêm a·fa·ber ,r do campo, .fe··.
ráõ obrigados a aca~rc:~ar . , e le~ar o paõ aos celleiros do dia que for 

· medido, C. partido a• oi-to dias; e ·bstclos·Ba-irroS' do dia que for medido? 
e partido a ~i .nte dias; e deixando eftar o pa'ó ~m poder dos làvrado
res ,· dir:f:e·are'i 'ros ftfais1témpo ~ · que' o fob~édíro:, car~egará t'obre. el les. 
aca rreta-d·C>res todta ~~perda , e da:f!!A0, qúe 'njffo-fe averiguar, e wc.Qr~ 
rerá:'ó ern pena de ~t;n't~ ·cruzaàes.; :fmetadêp·ara cativ'os, e~ outra a~e· 
t.adepar.a. quem os:accufa,r; e· fe antes doJefitos oitn dias o ·paó . ~? s 
campos·, e dé vint~ · dia·s o dos :B:aiÍ-l:ros, dep.Ois de medi dó, e partido' 
fe furtar·, ou daínnár, e perde! per qualqUer caufa o di~o paó, ou al"' 

··· - · · ... gurn 
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~um delle, fe haverá a dita perda-pelo acarretado r deHe, do que lhe 

- foi. entregue pelp livro da arrecada'iaÕ; e l'or fuas fian~~s. , 

C A .P I T U L O XXXIII. , 
' 

E os lavradores, e.feareiros, tanto que lhes for medido, e· partido 
? paó de qualquer monte •de trigo' o recolheráõ para cafa,. e o naó .teo 
ráõ mais na eira, que até cinc"o dias; e achando-fe qu~ o tiveraõ· na 
eüa mais que os di ros cinco dias depois de partido, incorreráó em pe"' 
na de lhes fer medido o paó , e pagarem] ugada delle, como fenaõ ti .. 
veraõ pago; porque de o deixare?J eftar na eira . fe póde caufar miftu
ra rem o paõ; que eftá por medir, com o medido , e partido. E b,.em a{:. 
fim· mando' que lavr.ador algtlm ' nerp feareiro' depois de começarem 
a debulhar hum calcadouro, _e rnettcrem os bois nclle para debulhar, 
naõ lõlnçará outro calcad,ouro em cima; . e fe· fe provar que lançou hum 
calcadomo fobre outro, perca o paó de todo o calcadouro, que affim 
f e miftura r; porqúe a{ijm' de f e lança•rern, os ditos calcadouros huns fo., 
bre outros, fe póde fonegar o direito daJ ugada. ' ' 

C A P I T U L O X~XIV. 

E porque o.s Officiaés das J ugadas' de todos o~ ditos ramos, quando 
andav.~ó 1ia arreca·daçaó dellas, corniaó á conta dos Rendeiros , e por 
jff0 lhes corífentiaó, ·que '_tomáffem o . paó que quizeffem : Hei por 
hem; e mando, que os ditos Ofli'ciaes Fia·ó comaõ á conta dos Rendei., , 
rçs ·~ nem tomem dos lavradores ., em quan~o affim andarem na dita ar
recadaÇaó, cachos nenhuns de trigo, n_em·de cevada, nem outra algu~ 
ma coufa ,.nem met:taõ fuas beft.as mas· eiras dos ditos lavradores, e fea. 
r.eüos, fob pena de fer·em fufpenfos de feus officios até minha mercê. 

C A P I T U L O XXXV. 
I 

E defendo que Rendeiro algum das clitasJugadas, que pelo tempo 
for~ faça avença' nem concerto com os lavradores' e feareiros dos ra
mos de lias, para qu~ lhe dêrn,coufa certa, quer em trigo, quer em di
nheiro, pela J ug~da dos annós de f eu arrendamento: que o -Rendei
ro, · a que .fe provar, que ó tal cor.1cert0, ou avença fez com.algurn la
'Vrador, ou feareiro, pague anoveado da cadeia o que fe montar na 
Jugad·a direita dola-~rador- , ou feareiro, com ,que oditpRendeiroj) 
que Jizer o dito concerto, pague aJ ugada inteira.rneilte das t~rras, que 
neff'e armo l~vrou' que lhe feráõ eftirnadas. '· 

CAPITULO XXXVL 

E . porque fou informado ,, -que alguns Fidalgos·, c outras peffoas im:' 
Tom. VI. 
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pedent ;I OS meus Offici~es dasJ ugadas, que naó rpeç:1ó o paó das fua~ 
eiras, ou d~ .feus lavradores, nem os coníen.tem medir, nem lhes que~ 
rem pagar Jugada inteiramente : Hei flOr bem , que tod a a .pdfoa de 
qualquçr qualidade, e çoQdiçaó qU'e· feja, que' naó conft:nrir a meus 
Offici,aes das ditasJugadas, eftando para medir, e pa,rtir o paó del~as, 
que pan.aó,. nem meÇaó, petcaõ todo o paõ, que h.ouve'f tia dita eira, 
que affim defenderem â f e medir, e partir, e paguem cincoenta cruz~
.dos, ametade para quem os aecufar, e ~outra am~tade· para os catt• 
vos , e haveráó as mais penas, que por Direito merecerem ; e os Offi .. 
ciae~, a que affi~ o fobr~dito forimpedido, o. notifiquem logo ac Al· 
moxari fe, o qual fará. auto com feu Efcriva-®, e perguntará por elle 
tdlimunhas d·evaffamente; e achando alguma pc:ífoa c·omprehendjdá 
na tal çulpa, fará logo execuça6 .pda quantidade do paõ, que. na dita 
eiFa heuve, e o 'mandará levar a0 celleiró fem appellaçaõ, .nem aggra .. 
vo, e emprazar.á a dita peffoa ' · para que dentro do tempo que lhe af.; 
{ignar, ªPP~reça em peffoa em minha Fazenda do Reino com os ditos 
:111to~, ·e teftimuohas, que a.ffim tirar, para fe Jivrar das culpas, C]Ue 
11iffo ti ver, e haver ~pena, que parecer; e ahi ·poderâ requerer fua 
juitiça fobre a execuçaõ, que o dito Almo.xarife fez no paó, que nadi· . 
. .tà eira tiver feito ,.fe lhe párecer ; :qu.é a: tem. ·· 

. C A P. I ··T·. U L Q . XXXVII. 

~ E porf.ple algul!ls dos ditos Ofijciaes fem Provisões minhas para po.i 
r~m outms, que por ellcs firva•é a efl-.es, que nos ditos offici.os.·fe p.o-eln ~ , 
fe d~ \llUito pouco mantimento ~ · Hei _por bem ., que tendo algtJm Offi.~ · 
cial das dit-as.Jugadas Provi(aÕ _f'I'\Íntla, ou d:e. minha Fazenda, ou de 
outra peffoa, qlle para iffo pode.·~ tenha para ,.,fe pôr no tal officio a outra 
peifoa, qu~ pelo proprio O.fficiaLJ.iiva; .o que.a1Iim fervi r l~ve de man.s 
timento, do que o dito offici0 tiver, o~ dois terços~ e ·o outro terço 
leve o proprietario_: E o O.fficiar, e. o Contador quando de.r juramen· 
to á dita peffoa' que o dito o"fficio ha de fervi r' lhe perguntará pelo di. 
to juramento' fel h~ tem pr<?m'ettiélo mai's' e mandará , ,que' lhe naõ' dê 
mais que· hum terço. , e elle leve dois -; e ·dand0·lhe n1ais, incorra eni 
pena de perder os dois terços para 'o rendimento das ditas J u,gadas o 
que lhe mais levou ; e affim o feu .terço, c.omó ~ mais que achar, que 
lhe levou, para o ·dito rend~mento. . 

.. ' · C A P- I T. U L, O XXXVIII . . ·r 

• r- "t 

E mando -ao AÍ~o~~~ife das f~gada.s, que na.õ. pague, n.em rnan.; 
de pagar nas 'eiras, nem em ou,ua parte fóra dos celleiros paó algum, 
atlim aos Officiaef <hs Jggadªs, ~d~JeiJ.s mamtimentos, corno a q uaef· 
quer outras p.eifoas, que nas ditasJugadas tiverem tenças, ou outras 
:Pravisóes m·inhas p-ara o havet ;. m_as · todo p;tgue dentro nos cell.ei.ros 

· · · · - de· . -:... ..,.,, 
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.depoi_s de fe metter o paõ ~elles; e fazendo o contrario, inc~rrer~ 
em perdimento de feu oflicw. . · 

c A P I T U L O XXXIX. 
. ' I 

É defendo aos Officjaes da ar-recadaça~ dasJugadas, e ~êarretadçir 
51 

que naõ tomem, nem pofTaó tomar por h, nem por outrem paõ alou\n 
nas eiras em defconto de feus mantimentos, nem em outra parte fóra 
dos celleiros, ainda que feja com licença do dito Almoxarife, nem 
mandar levar para fuas cafas, nem para outra nenhuma parte, nem 

· vender paó algum do das ditas J ugadas ' · trocar hum trigo por outro 
com os lavradores, que aJ ugada deverem, nem com outra qualquer 
pdfoa ; ... e qualquer dos di tos O.fficiaes, a que f e provar , que fez cada 
huma das ditas coufas ,_incorrerá em pena de cincoenta cruzados, ame~ 
tade para os c.ativos, e a outra ametade_ para quem o accufar, e em 
perdimento de feu officio. 

CAPITULO XL. 

E porém a cada hum dos ditos Offiéiaes da arrecadaçac1 d.as ditasJúa 
gadas pag-ará o dito Almoxarife os ditos feus-tnantimentos dentro nos 
ditos ce!leitos do paó, ~que nelles houver, a cada hum de f eu ramo ; e· 
do melhor paó, e aos outros Officiaes dasJ ug'adas, que tambem ti ve ~ 
rem mantimentp de paó nas ditasJugadas ,<lhos pa·gará nos celleiros 
do~; ramos conteúdos er;n fuas Cartas., · e Pmv·isóes, declàrando, em · 
que ramos haó de fer pagos, e ferá nos celle.i.ros, em que o dito Almo:: 
~a rife lhos pagar, . e os ditos moios rafos, e .naó feitos. 

. C A P I T U L O XLI. 

_, E o dito Almoxàrife ferá obrigado a pag~u todos os ditos mantimen..' 
tos , tenças , ' rnercSs, e outras Pro_vi~ões m1nhas _em paõ_ der-uro no·s c.el
lei ros, e naõ em dinheiro, ~inda que as partes- fejaó contente,s de as 
receberem a dinheiro, a como valer pel~ terra; e pagando qua.Iqué r 
t~nça, rnà·ntimento, e ?'lercêfeita em paó a dinheiro, perderá o ofli· 
çio, e haverá as mais penas, que merecer. · 

C .A P I T U L O . XL. li. 

. E fendo nec:efiàrio algum dinfu.eirg para pagamento de alguns- man .: 
t;iroen.tos, que fejaó em dinheiro; fe'ndo palrado o tempo· d'e pa·gamen..i 
~o .. , o dito Alrnoxa.rife, na~ .re~do .dinh€i-ro pa·ra os pagar·; poderá ven
der em preaaó peraot~ o Rendeiro, e Efcrivaó ·dó Almoxarifado, do. 
pa6 que eftfver dentro do-s dito_s cellei ros, o que for ~eceffario para o 

Pagamento, que haó de haver os O.fficiae2 em dinheiro, e perante o 
. di-



Regimento das· Jugadas. 
dito Rendeiro, e Efcriváó fe lentregará o paó á peifoa que o comprar; 
c o dinheiro fe dará ao Oflicia[, que o houver de haver: e ·quando af· 
fim f e vender o. dito paó para f e fazer dinheiro parâ p:,1g~mento dos di .. 
tos mantimentos, o Efcrivaó do Alm'oxarifado fará auto, e aifenro 
p1uiro declarado de tudo o fob_redito, em que o dito Rendeiro, Al· 
moxarife, e a pe1foa que o dito paó comprar, affinem; e naõ fe cum· 
prindo affim , os Officiaes, que affillil. o naõ cumprirem, incorraõ em 
perdimento de feus officios. 

C A P I T U ·L O XLIII. 

' ·E ao dito Almoxarife mando, que tanto que todo o paó for recolh!· 
oo nos celleiros das ditasJugadas, acabada a arrecaaaçaõdelles, veJS 
os quadernos, que o Efcriv~ó, e Feitor de cada ramo fizeraó, quando 
fo:aõ quinze dias antes d_e S.Joaó. ver.c.ada hum feu ramo, e affim v~rá_ 
no livro grande dos Regdlos os bens, que pagaõ Jugada; e os coteja• 
rá com o livro da receita de cada ramo; e achando que no livro da a.r· 
recadaçaó falta algum cafal, quintá, terra,, ou eftins, que effe anno 
naõ pagalfe Jugada, eftando cfcrita no livro dos Regiftos; e afficn. 
achando que no livro da arrecadaçaó :vem menos lavradores, e feareí· 
ros dos que eftaó nos ditos quadernos, perguntará <tO Efcrivaó, e Of· 
:fici~es do dito ramo a caufa, e fe informará de quaefquer outras peffoas 
que tenhaó razaó de o faher, e fe achar que foi por culp.a, ou negli
gencia do Efcrivaó de c.:}da hum dos ditos ramos, fe haverá por elle a 
J ugada em dobro da di ta· terra, de que fará auto, e mandará dar delle 
vífta ao dito Procurado•· dos Direitos· Reaes, que o accufará perante 
clle, c o dito Alrnoxarife determinará 0 cafo como lhe parecer juftiça, 
dando appellaçaó , e aggravo ás partes nos cafos, em que couber. E 
bem all'im fe achardes mais lavradores, e feareiros nos livros da arreca· 
daçaó dos que eftaó no qua;derno do dito ramo, diffo fe fará auto, e 
procederá o dito Almox~rife contra o Efc.rivaõ, e Feitor pela maneira 
acima declarada. . ' 

C A P I T U L O XLIV. 

_ E depois que for acabado de recolher nos celleiros o paó das dita~ 
Jugada.s , o dito Almoxarife até quinze de Outübro de cada hum anno 
mandará notificar aos rendeiros, e acarretadores d'e todos os ramos 9 

. <]Ue no dia, que lhes affignar, venhaõ eftar com elle á conta do que 
rendeo cada ramo, e que naó vindo, (e fará a conta _pelos livros da ar· 
recada_çaó ás fuas revelias; e vindo. tio dito dia, f e fará com elles a con .. 
ta do que rendeo cada ramo; e naó vindo algum no dito dia,- fará com 
o feu Efcrivaó auto ddfo, e o mandará apregoar; e fará a dita conta á 
~:eyelia dos que naõ vierem. 

CA· 
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C A .P I T U L O XLV. 
I 

E a dita conta fe.fará pelos livros da arr~cadaçaó dos ramos por et ... 
Ies ·Almoxarife, rendeiros, e acarretadores, que prefentes efriverem 
ou a fuas revelias, effando prefentes·os Eferivães de cada ramo na con1 
ta de feu ramo, e o Efc'rivaó do Almoxarifadp ·, naó tendo para ilfo .im .. 
pedimento. E fe fommará todo o paó, que por cada hum dos ditás li
Vros fe mo.(trar fer arrematado, com as d~claraçóes, <jUe nos ditos li-

. v·ros acharem·, das fortes, e qualidades de cada forte, e affim da quan
tidade de milho. · E fe tomará o ganho, que houver em cada ramo, 
Rlais d.o porque foi arrematado ; e havendo perdas, as fommaráó, 
t:}l:lanto quebrou :• e a dita conta acabada, feita, e cerrada no fim do 
livro de cada ramp, e no livro ·das contas-, e em ambos os ditos H· 
Vros fer:á àffignado pelos ditos renâeiros, e acarretadores, que prefen
tes eftiveraó, e pelo Almoxarife, e o Efcrivaó. de cada ramo; e Almo
:Xarifado; e naõ eftando al:guns dos ditos rendeiros prefentes , e acar
tetadore~, por fe f~z:r á fua revelia, ferá fórneote a1Iignada pe)o dito 
Almoxanfe , e Efcn vaes, que pr~fentes eibverem, e as di tu contas 
acabaráó de tomar. por todo Outubro • 

. C A P I T U L Q, XLVI. 

· E affignadas as di'tas c.ontas , 0 ganho, CJUe em cada ramo fe achar~ 
fe entregará aos rendei-ros do dito ramo, conforme ao Regimento &e 
~nin~a Fazenda; e havendo quebra, e perda, nos 9itos rah1os, ou em 
algum çlelles de p·aó, porque foraó'arrématad.os, pela dita perda fará· ' 
elle Al\moxarife logo: execuça·ó n'Q'S ditos (ênde'iros, e feus .6ado~es 'de 
lllànei r;~, que por todo Dezembro de cad:ii anno tl:!nha o dito Armoxa~·· 
rife feita a exe-cuçaô; que ha de·fer feira fios rendeiros, e feus-fiadores; 
e naõ ·a tendo feira até o dito tempo, naó •moftrando caufa legitima , 
fe haverá o que o dito Alm·oxarife ai.nda naó tiver por arrecadar, pela 
:f.'anncb delle Almoxari fe, e de f€u :fiador ·' f em mais· poderem fer e~e., 
t:utados o·s diros rendeiros, falvo quando f~ rtaó podét haver por elle 
AI1moxãrife·. · , 

Q C A P I -T U L O · XL VH. ' 
' .· I t 

E acabadas .a•s ditas contas, mandara o' dito Almoxa'rife fazer hun,. 
cadeado com fua cha·ve, CjÚe fe · Iançar~ ·em cada· ceileiro, ·a qua~ di~ ~ 
ltlefmo Almoxari fe terá, além das chaves ·, que o diro feitor, e ·a'car. 
l'etado.r de cada ramo tem riocelleiro do clitC:> ramo' e dahi por diante 
naó fe abrirá rienhum dos ditos ce1Ieiros fem o Alrrtoxúife, Feitor;· e· 
Acarre'tador irem abrir o dito celleiro com fuas chaves, J! eftarerrl 'pre. ' . 
. fe.ntes cadã vez que fe abrir para os pagam~ntós, que o ~<firo Aln1oxa- · 
rife fizer: ás peífoa$ ,. que fo1' devido na fo!Jha, ·e· por out-~'às minhas ·Pro-

~ • ,J 

VlSOeS. 
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visões. E quando antes de fero paó todo recolhido nos celleiros, e 
as ditas· contas acabadas, fe o Almoxarife quizer fazer alguns p.aga· 
·mentos do paó, que nos ditos ceJ1eiros for recolhido," o dito Feitor, e 
Acarre'tador iráó com fuas chaves abrir os celleiros cada vez que pelo 
Almoxarife for mandado, e eftadó piefentes á defpeza do paó dos 
ditos celleiros, que o Almoxarife fizer. 

C A P I T U L O XL VIÍI. 
I -

E fe o dito Almoxarife quizer fazer alguns pagârnentos nos ce1lei•: 
ros, que efraõ fora defta Vi!Ja ,de Santarem, e naõ podér eftar prefell" 
te, por fer occ9pado e~ outras coufas de meu ferviço, i r á h uma pef .. 
foa, que o dito Almoxarifé mandar, com o Efcrivaó do dito Almoxa· 
rifado .aos ditos celleiros de fóra, e prefente o dito. Feitor, e Acarre· 
tador, que com fuas chaves iráó abrir o dito celleiro, faça os paga· 
mentos, que o dito Almoxarife mandar; e fendo os pagamentos, e 
defpezas nos celleiros, que eftiverem na dita Vil la, eftará eile Almo· 
~arife fempre prefente .com feu Efcrivaó, Feitor, e Acarretador de 
caâa ram.o. 

C A P I T U L O XLIX. 

E mando ao Efcrivaó d~) Almoxarifado çlas J ugadas, que efleja fem~ 
pre prefente a toda a defpez~ de paõ, e dinheiro, que o dito Cimo· 
:xarife fizer, e veja medir o dito paó ~ás partes, que o houverem de'ha· 
ver, dentro nos ditos celleiros·, e fará os conhecimentos das pagas 
IJO livro da defpeza, em qUe fe trasladará a foH1a, que de minha Fa· 
zenda for . . E .quando algu·QS. 'meus Alvarás, e Provis6es de mercês, 
que fizer do paõ das,dirasJqgadas, q.ue. naõ forem na folha, faráó os 
conhecimentos, e as coqtas :dos ditos Alvarás ., e Provisões; e alé111 
diffo fará .o dito Efcrivaõ affento no livro da defpeza, do que montar 
em cad~ hurna das ditas Provisões, e çm todos os conheci. mento~ das 
ditas págas declaraxá :a peffoq, que recebe o pagamento, fe era . a pro
pria parte, fe. procurador feu, e fe a·pxocnraçaõ era .publica, e .affigna•. 
da pel~ par'te, e em como vi o medir em tal celleixo .por fanga da r~~ 
foura, e fe era trigo branco, e dos•Bairrqs. E fe for o pagamento a dt·" 
nheiro, como o 'viq contar, e receber; e quando fe naó pagar lôgo to" 

da a tença, ou ordenado, mas alguma parte della, fará o conhecimen~ 
to da parte, .que affim pagar, nas coftas do dito defembargo, e· o af
fen·tn no di to I i yr.o da de f peza , em que _a folha 1e h a ·de trasladar, e d ~
rá: Recebeo Fu_lano em tal ceJ.leiro tatJtos moios de trigo, ou de rot· 
lho de tant~s, que na folha,· ·ou defembargo lhe era·ó dev.idos; e cad_a 
v;ez que lhe fo.rem pagando,. fará hum· conhecimento pela dita m_ane1-' 
r a ,; que lhe pa.ga r, até lhe ac~ba r de pagar; e fenaó for na folha, fenaó 
por defem~ar.go , faráó o dito conhecimento nas delle , como recebeo 
tantos moioi ,dç tantos conteúd;os no dito def~mbargo ~ e o dito de f# 

· embargo 
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embargo ficará em poder do dito Almoxarife; e a parte levará de fóra 
11Qm efcrito, feito pelo dito Efcrivaó, e aflignado pelo dito Almoxa
rife, em como fica em feu poder hum defembargo de tantos moi os; de 
que lhe tem pago tantos, co~o fe c~ntém no conhecimento, e affigna
do pela parte nas coftas do dito defembargo; e affim como lhe for mais 
pagando' affim fe declarará nas coftas do dito defembargo' e no ef
erito, e {erá fempre declarado nos conhecimentos, que o Efcrivaó fi,. 
Zer do dito paó, fe era br'anco, fe dos Bairros, fe de outr~· forte ; e 0 

dito Efcri\MÓ, que affim o n.tó cumprir, i1_1correrá em per.dimento de 
· feu o.fficio. 

CAPIT -ULO L. 
I 

E as partes, que tiverem tenças, mercês, ori Provisóes minhas de 
paõ nas dítasJugadas, iráó, ou mandaráó reqi.Jerer feu pagamento ao 
dito Almoxàrjfe até todo o mez -de D~zembro; e naó o ·m.andando re .. 
querer até o dito tempo, naó lhes ferá pago e.ffe anno o paó.' E o que 
nos celleiros fobejar das partes, que naõ requereraó no dito tempo, 
o mandará o dito Almoxarife aos Fornos de Val Dezebro. · 

) 

C A P I · T U L O LI. 

E acabado de defpenclú-o paó ele cada celleho, o· dito Almoxarlfe 
'fará conta com o acarretador do dito cellejro, a qual fe fará pela conta. 
i'eita no livro da conta, que fe fez com os Rendeiros, e com elle acar .. 
retador pelo liv,ro da arrécada~aó, · -~ affim pelo livro da defpeza do 'di. 
to Almoxarife do paõ, que nos ditos celleiros pagou, e defpendeo, 
e a quantidade das fortes. E faltándo no dito celleiro algum paó da 
fomma conteúda na conta ; ou da fórte, e.qual1dade, qu.e o dito acar ... _ 
retadoro recebeo, fe declarará quanto he o que falta, .e de que forte; 
é o dito acarretador feráprezo, e da cadeia pagará em dobro o que lhe 
affim faltar á mór valia, do que valeo elfe anno a qualidade do dito 

· paõ, que lhe affim faltar, ~haverá as penas atraz declaradas, como fe 
foffe provado' que o vendera' que pois lhe faltou tendo-o recebido, 
como do livro da arrecadaçaó, e conta nelle feita fe moftra, claro he, 
que o ga{\ou o dito acarretado r, COJilO quj~, fem o levar ao celleiroe 

· C A. P I T U L O LU. 

E os Rendei'ros dasJ ugadas dos vinhos, aindá que Íeja6 arrendadas 
~ dinhei·ro, feráó obrigados aa._ arrecad~r delles perant_e_ o Efcrivaô do 
dito cargo; ao qu:;tl mando, que é(creva· tudo o que fe arrecadar das 
J ugadas dos ditos vinhos;- e o dito vinho fé recolherá nas adegas para · 
jffo ordenadas, de que 'o Adeguei ro -terá h uma chave , e outra o Ren.
deíro, e naó poderá o dito Rendeiro tit::ar o dito vinho das adegas 
fem primeiro ferem pagas ao Almoxarife as ordinarias do vinho ~oftu .. 

Tom. Vlo Hhb. madas, 
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Regimento das Jugadas. 
madas, a que por feu arrendamento for obrigado. E o Rendeiro, que 
receber vinho algum das ditasJugadas fem Efcrivaó, e das ditas ade
gas fem fer feito o dito pagamento ao Almoxarife, pague vinte c:uza
dos, a metade para quem o accufár, e a outra a metade para os cauvos, 
e paglle anoveado todo o vinho' que affim receber. 

C A P I T U L O LIII. 

E porque alguns dos Rendeiros das ditas J ugadas demandaô a1gu· 
· mas peífoas por J ugada, e depois f e concertaó com algumas pe ffoas' 

e deixaó correr os feitos á revelia, e haver fentença, que he e m gran· 
· de prejuizo dos meus direitos: Hei por bem , e mando, que tanto 

ql!le os Rendeiros demandarem algumas peffoas por J ugada perante o 
Almo~xarife, ou pozerem auçaó, ou derem libello, logo o d ito Almo· 
:xarife manda,rá dar vifta das ditas demandas ao Procurador dos direitoS 
-Reaes da di ta Vil la , para ver f e trata do prejuízo do_s meus di rei tos, 
que tra'tando.fe, requererá o que fizer a bem da juftiça de minha F a· 
zenda. E querendo-fe o dito Rendeiro concertar com a dita peffoa, 
ou peífoas, que affi.m demandar, o poderá fazer, pelo que a elle lhe 
toca, e ao dito concerto eftaráó prefentes o dito meu Procurador, e o 
ECcrivaó do dito feito, o qual Ekrivaó dará juramento á parte, como 
affim fe fizer o dito concerto, que declare o que dá por concerto, e fe 
.àeu de fóra, ou prometteo de dar ao dito Rendeiro mais alguma cou
fa além -do conteúdo no dito concerto, e quanto lhe tem dado, ou pro· 
mettido de fóra; e fará termo diífo pela dita parte affignado, para fe 
arrecadar pa_ra pagamento do que dever o dito Rendeiro; e fazendo 
o dito concerto fem o dito P,rocurador, e Efcrivaó eftarem prefentes, 
ou o Rendeir.o receber alguma coufa da dita parte a.ffim demandada, 
fem fe fazer o dito termo perante o meu Procurador, e Efcrivaó, o di
to Rendeiro pagará anoveado tudo o que affim receber, e naó tendo 
.ainda recebido coufa alguma ,1fó por f-azer o dito concerto, fem fer ef· 
crito, e aillgnado, como dit;o he, pagará vinte cruzados, ametade pa• 
·ra quem o accufar, e a outra ametade para os cativos. 

C A P I T V L O LIV. 

E o Almoxarife quando der fua conta em meus Conto$, levará cer .. 
tidaõ das ditas contas por meu mandado, que em cada hum ólnno f e to
mávaõ aos acarretadores pelo livro da arrecadaçaó de cada ramo, e na 
dita cer-tidaó irá declarado quanto trigo dos Bairros ; e affim quanto 
branco houve em cada ramo, e em cada hum dos ramos, de que o di· 
to Almoxarife houver de dar conta, para fe ver fe o defpeodeo todo 
conforme a efte Regimento; e, naó fe moftrando pelo livro da defpe· 
za, que foi todo defpezo, lho fará pagar á mór valia, que effe anno 
v~leo mais o branco, e dos Bairros, que o outro. 
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·CAPITULO LV. 

E porque alguns Officiaes da arrecadaçaó das ditas} ugadas faó p~r .. : 
fqas de GUalidade, que per fi naó haõ de fervi r os ditos cargos, e rem 
minhas :rrovisões para porem outro per fi: .Hei por bem ,, que tanto 
(jUe os ditos officios vagarem por qualquer maneira, ou os prover em 
outros, que naó forem peffoas de qualidade para fe-rvi rem os ditos of
ficios, fe naõ cumpraó eftas Provisões , que dos ditos officios fizer at6" 
mo primeiro fazer a í'aber o Contad.or, ou o Almoxarife, a que forre~ 
que·rido, que lhe dêm a poffe dos ditos officios ·, e Eu niffo mandar o 
(jUe houver por meu fervíço; porqQe fe paffar taes Provisóes dos di .. 
to's officios a peffoas, que per fi os riaó haó de fervir, ferá por naó fer 
em minha lembran~a o conteúdo nefie Capitulo. 

. . - . 

C A P I T U L O· LVI. 

E o I'ivro das contas <;!·os Rendeiros, e Acarretadores, e os das Iic.eri.: 
ças para fe levantar paõ das eiras, e o da receita, e 

1
defpeza do dita 

Almoxarife fe guardaráó em huma arca de duas chave em cafa do dito 
Almoxarife, de que ell.e terá h uma, e o feu Efcrivaõ terá oütra. E os 
outros livros; conv&m a faber, o livro grande dos Regi fios dos bens 
das pe.ffoas privilegiadas, e o do RegHlo das Cartas dos officios , e o 
dos-juramentos, e o da receita dos livros dos Officiaes dasJ ugadas, e 
os das arrematações; ~os livros, que em cada hum anno fe,haõ de fa.-. 
Zer para arrecadaçaó das ditas J ugadas de paó, e vinho, no fim de ca
da anno, depois de feita conta por elles com os ditos Rendeiros, é 
Acarretadores ,. fe entregaráó todos nos Contos das} ugadas ao Por
teiro dellas, e affim todos os mais livros acima nomeados, depois de 
ferem efcritos, fe entregaráó ao dito Porteiro; e ao tempo que cada 
h.um dos ditos 'Iiv.ros for entregue ao dito Porteiro ·, fe fará alfentd no 
livro da receita dos livros pelo Efcrivaõ dos Contos, de cômo o dito 
Porteiro os recebeo, com declaraça§ das folhas, que tem efcritas, e 
(jU:mtas em branco, e rifcadas, o dia, mez, e hora , em que os rece
beo, e os affentos feráó affignados pelo dito Porteiro,.. e pela.peffoa, 
que o livro lhe entregar; e no livro novo, que fizer da qualidade, que 
fe entregar, fe fará na primeira folha delle hum affento, em que diga 9 
que o outro livro daquella qualidade, que até entaó fervio, fe entre
gou a Fuaõ Porteiro dos Contos, fobre que fica carregado pelo af. 
fento' que fe fez ás tantas folhas do livro da receita dos livros. 

I 

C A P I T U L O L VII. 

E o Contador das ditasJugadas em cada hum anrto de Janeiro por 
diante ferá obrigado a ver todos ·os livros dos Efcrivâes das arremat~Q 

Tom. VI. Hhh ii <iÔes 
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Regimento das J ugadas. . 
çóes dos ramos , e o do Regifto dos privilegiados que naõ pagaó J uga~ 
da, e o das cóntas, que deraó o~ Rendeiros, e Acarret:adores, e os dos 
vinhos; e outros mais livros nefte Regimento conteúdos, e de el a rados, 
e os e.xarninará, e fa eftá nelles o conteúdo nefte Regimento, tudo o 
cumprido, mand~do, e ordenado; t:! achando que naô faó feitos ~on· 
forme efte Regimento, e naõ cumpriraõ os O.flicíaes, e mais petfoas 
o nelle conteúdo, c~da hum em feu officio, prqcederá contra os culpa· 
dos., como lhe parecer juftíçíl, dando appellaçaó, e aggravo para mi• . 
nha Fazenda, nos cafos em que couber; e tendo o dito Contador de 
alguns dos di tos Officiaes inforrnaçaó, que fazem o que na6 devem em 
íeus officios, mo fará a faber, ou á minha Fazenda do Reino, para fo
bre elle prover cQmo for juftiça. 

C A P I T U L O LVIII. 

E a todos os O.fficiaes das ditasJugadas mando, que com mui.ta di~ 
ligencia, e cuidado cumpraó efte Regimento em tudo, como nelle fe 
contém, e h e declarado; e o que por elle naõ for provido, f e curnpraó 
mi1,1has Ordenações, e o Regimento de minha Fazenda., fegundo nel· 
la for declarado, naõ fendo contrarias ás coufas conteúdas nefte Regi· 
mento ; e mapdo que affim o cumprais, e façais cumprir, e guardar, 
ço.mo nelle fe cQntém. O qual fe regiftará nos livros de ·minha Fazen· 
da do Reino, e Contos, e no livr-o dos Regiftos das contas dos Coa· 
tos dasJ ugadas da dita Villa, e a publicareis aos ditos Officiaes da~ 
J ugadas da dita Vi lia, e a todas as o.utras peffoas em voffa audiencia, 
e da dira pul;llicaçaó fareis fazer termo por vós aflignado ao pé defte 
Regimento, e o Regifto, que nos C-ontos fe fizer delle, e do dia que 
for publicado em diante, mando que fe ufe delle, e cumpraó inteira· 
mente' e cada hum dos Ofliciaes das ditas] ugadas, que fervi r 0 offi· 
cio f em ter e · trasl~do delle por mim affignado , pague vinte cruzados, 
ametade pa1a qu·em o accufar, 1e a outra ametade para os cativos. Bal .. 
th~zar cle Pon1te o fez ··em Lisbc:>a aos :1) dias do mez de Março de 
15 59· Eu AlvaFo !Pires ~e fiz efcrever. · 

À RAINHA. 
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R E 'G. I }~ E-N .T O 
D{)S . SUPERINT!ENDEN'TES, -E MAIS 

0/}icitles das Ferr(lrias, e Milív.a-s :de T ,hChT:nar, 
e Fig;ueitó . 

. D O M J O A 6 por graça de Deos Rei -de Portugal, e dos 
A~ga~'ves ,.daquém, e daMm mar, ellilíl Anrica Sen·hor Ô.je ·Gui-
né, ed.a Conqm..iil:a, Navegaçaõ, Commerci-0 da Ethiopia, 

A rabia, Pedia ., e cl)a ilindia ., &c.- Fa,ÇQ faber aos •que e.fte Régimento 
virem , qlie a'tte.nde:mrdl.o ao bem :commum, ·na ·®erfernfa de meus Reinos, 
e vaffaltQS' ha~.elr Al'flíllaS em abundanci.a' q itille fe lavrel.lílíl-tlO Rein~ ;fern. 
que feja 'meceífari:@·virent <;!e fólfl.a , por fe ter .erpe.ri.m.entada -a difFeren• 
ç:a, que ha na bondade., -e fegurança -defde qu-e--nelle fe lavra@, e f€ir 

neceffario pera iffo ferm, o qual fe poderá fahri.car no Reino , por fe . 
ter achado nelle, de particular bondade, nas Minas de Thomar , e 
Figueiró, m>ande!Í que de uovo fe f-ab.ricaR"em, e a·s Ferrarias nos mef
mos lagares , pera meHas íe J~vr~~em as armas , e mais ooufas -neceffa
rias aos Armazeus , tomando-fe pera efi:e e~ei-to Olfficiaes , e peffoas 
de experiencia, e que bem o etl'tendarÓ, e •para ·0 governG dellas, felll. 
augmento, e aclminiftra.çaó de minha Fa.z·etlõla, rnande.i fazer efte Re
gimento, precedendo Comfulta do Con(elh'O d~e minha 'Fazead-a , e 
informaç6es de peffoas de talento, e expe·rieacia nefte particuhlr, pe
ra fe goyernarem pela maneira .feguiate. 

C A 'P I T -U .L O 1 . . 
lJo Superintendente. 

H Ave.rá .em cada hurna das ditas Ferrar-ias hum Superintenc!ente 
7
· 

que o Confelho de minha Fazenda procura rá feja pefiha d-e fatif .. 
façaó, tal·ento, e fuflicieAcia, a-tujo •carge eihrá à a·drninriftraçaó, e ·õ 

governo das ditas Ferrar·ias , e a elle f.l!lho·rdinados todas as p.effoas, e 
O.fficiaes, que nellas a:ffiftirem, o qua~ terá jurifdicçaú privativa ·nO's 
negocios, e coufas tocantes á fua adtTliniftnç.aó , e g-overno, pe-ra q11e 
.o fer~o, armas, e mais c-ntJfas, que .fe lavrarem, feja 'COm to·da a cortl · 

modidad·e, bondade, e perfei~aõ. 

f CA-
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C A P I T U L O II. 

E nenhum J ufgador, nem Miniftros deJ uftiça ·, fe intrometter~ no 
governo, e dependencia das Ferrarias, e Minas, fem expreffa ordem 
minha, ou do Confelho de minha Fazenda, antes daráó aos Superin· 
tendentes toda a ajuda, e favor, os quaes lha pediráó fendo -lhes ne· 
ceifa rio por feus precatorios, qp.e lhe, feráó gu~rdados, dando-lhe feu 
inteiro cumprimento, (~m duvida, nem contradi~aó alguma, 

C A P I T U L O III. 

Vifitará o Superintendente a c~fa das Ferrarias duas vezes no dia, 
vendo o gue he neceffario pera fua fabric.a, e augmento, e procuran
do que haja toda a boa ordem, affim no lavrar das armas, e mais coufag 
que fe obrarem' como no expediente dellas-, e a boa adminifh?çaó' e 
fegurança de minha Fazenda; e tambem vifitara as Minas os dias que 
lhe parecerem neceffarios, para provetnellas o que mai~ convier a meu 
ferviço. ' · 

C A P I T U L O IV. 

Ordenar-á que todos os Sabbados fe faça feria ,em fua prefença, aos 
1\leihe$, Officiaes, e peffoas qu.e trabalharem nas Ferrarias, e Minas, · 
a qual f e fará por h uma folha tirada do livro do ponto do Apontador, 
pela maneira que em feuCapitulo fe declara, que elle verá, e ajuftará, 
pera-que fe faça ~omo convêm; e nella porá defpacho por efta rnanei• 
ra. O Almoxarife Ftilano pague os tantos mil .réis conteúdos nefta.fo
lha, pela qual fe lhe levar~ em defpeza. E affignará o tal defpacho. E 
fendo o Sabbado dia Santo, em q.ue fe naó trsbalhe, fe fara a dita feria 
á fefta feira. 

CAPITULO V. • < 

P 'rocurará, que as Fronteiras -ellejaó bem providas de todo o ne
celfario á fua fabrica, pera que naó pare o lavor. dellai, por efta falta, 
nem Ós o ·.fficiaes deix~m de trabalhar' com o cuidado que convêm ; e 
efrando obrado cantidade conveniente de balas , fe~ro, e pregos, e 
mais coufas, ordenàrá fe remettaó aos meus Armazens, o que pert(;!n· 
cera elles, no tempo que"máis cc;mvier, e em que f e faça menos defpe· 
za á m~nha Fazenda, dando conta ao Confelho della et;n Carta fua,, 
com h urna relaçaó clara, e diftinél:a do que remette; e o que perten.,· 
cer-ás Fronteiras, feguirá a ordem que 14e der o Tenent~ General da 
Artilharia, e pe.ra efta conduçaó mandará tomar em feu diftriéto as 
carretas , e cavalgaduras neceffarias, pelo Meirinho das F~rrarias ,_ 
que lhe naó ferá impedido por nenhum Mini.ftro, ou Official deJ ufti· 

-ça, antes lhe daráõ toda a ajuda, e favor, fendo-lhe neceffaria; e fen~ 
do 
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do fóra de feu difrriao, paffará precatorios pera ilfo como dito he · e. 
da defpeza, que fe fize.r na tal conduçaõ, ma11dará fazer folha pelo Ef. 
c:rivaõ das Ferrarias, q·ue pagará o Almoxarife, com o de.fpacho qu~ 
porá na maneira declar~lda no C.apitulo IVo _ 

C.APITULO VI. 

Terá particular cuidado de ver o que fe obra cada dia nas Ferrarias 
·e o que f e obrar por toda .a femana , fará no fim de lia carregar em re~ 
ceita ao Almoxarife' pelo Efcrivaó' q C]UC for de-pezo pe.zo' e o de 
conta por çonta, dedarandn-fe nos affentos a cal idade, e fone .de c a .. 
da coufa affim pregadura, como balas, fua cantidade, pezo ·' e cali
bres, como as. barras de ferro, e as armas, cotti topa a diftinçaõ, e da
reza necdfaria pera boa arrecadaçaó de minha F a zen da, e conta do 
Almoxarife; ~podendo fer carregar-fe tudo por conta, e pezo ,fe fárá$ 

C.APITULO. VII. 
I 

Tudo o que fe comprar pera a .fab1tica das Ferrarias, ferá com or.o 
'oem delle Superintendente, ajuftando os preços do que affim fe com., 
prar em prefença do Efcrivaõ, e Almoxuife, fazeodo-fe fQlha do cuf
to' em que fe declare o que fe compro·u' o preço., . e a quem' em qúe 
porá feu defpacho na fórma declarada no Capitulo IV. pera o Almuxa .. 
rife fazer o pagamento, e fe lhe levar· em conta. 

C A P I T U L- O VIII. 
\ 

Obrigará ao Almoxarife., ê Efcrivaó, que affiftaô todos os dias nas
Ferrarias as horas que conv~er: o Efcrivaõ pera dar fé do que nellas 
fe obra, e defpende, e o Almoxarife pera dar o necelfario á fabrica, 
e affi terá cuid~do de dar conta t.odos os mezes em carta fua ,ao Confe
lho de minha Fazenda do que obra, e vai ohrando nas Ferrarias, do 
efrado dellas, e do que necel.litaõ pera fua confe.rV"açaõ, e augrnento. · 

I I 

CAPI·TULO IX •. 

E porque os Almoxarifes haó de vir dar conta aos. Contos no fim de 
cada tres annos, e tornar a contintritr nos mefmns officios, pera melhor 
expediente das Ferrarias, pela experiencia que tem dellas, fem qu~ 
fe provejaó outras pe1foas, em quanto derem fua con~a, pera (_JUe affi 
poffa fer, e fe naó falte na fabrica das Ferrarias; or..dertará o Superin· 
tendente, que tanto que for no fim dos tres annos, haja _livros ·novos, 
perafervirem de receita nos tres annos feguinres, nos quae_: fe. carre ... 
garáo affi o dinheiro, como as'coufas que·ficarem tocantes á tahnca das 
ditas Ferrari~s, fobrc a ,pe1foa que nomfi:ar o Almoxarife á fatisfaç:16 

. do 
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do Superintendente, pera ficar continuando com as defpezas que fe fi. 
zerem nas Ferrarias em quanto elle dá fua conta, patfando-fe pera, ha· 
ver de a dar, cert~daõ pelo Efcrivaó de fua receita do que affi fica ern 
[e r, que valerá como conhecimento em f6rma; e a tal peffoa que fi. 
car fervindo, naó virá dar conta aos Contos, por quanto as deípézas 
que fizer haó de fazer por conta do Almóxarife, como petfoa que elle 
poem de íua maó debaixo de fuas fianças, e como tal faz a dita conta 
por elle Almoxarife, pera haver de a dar no .fim dostres annos, com 
o mais que acrecer, recebendo pera etfe effeito da fobredita peifo·a ~s 
papeis das defpezas com verbas de como fazem por fua conta, o d1· 
nheiro que houver em íer, e tudo o mais da dita fabrica. 

CAPITUL .O X. 

Outrofi ter~. muito particular cuidado· de ver as petfoas Portugue·· 
zas, que affiftirem nas Ferrarias, ferem fu.fficiencia., e engenho per~ 
obrarem o q~e nellas fe obra pelos efrrangeiros; e vendo que a tem, 
os fará applicar, pondo os por ajudantes dos O.fficiaes efrrangeiros : · 
o mefmo fará com todas as pe1foas Portuguezas, que fe quizerem ap
plicar a efta manufaél:ura, · procurando perfuadir a que fe appliquem; 
c pera que o façaó ·com mais vontade, lhe fará a ventagem, que lhe 
parecer conveniente em feus felarios, pera que poffaó obrar em falta 
dos eftrangeiros ' · fazendo pera as taes ventagens avifo . ao Confelho 
de minha Fazenda, ó que lhe encommendo muito, e hei por encarre· 
gado. 

CAPITULO XI. 

Dus .11./moxarlfes. · 

Y~J A verá em cada huma das Ferrarias hum Almoxarife, que terá' de 
, r-= ordeqado por a.nno pago, em fi cincoen~a mil reis, fobre , quem 

carregue o dinheiro' que ndlas entrar pera fua fab.rica' e manufaau
l'a, e tudo o que neltas fe obrar , e pagamentos que f e fizerem aos Of
ficiaes, e peffoas que nellas, e nas .Minas trabalharem, e fazer as. def
pezas neceífarias á fua co.nfervaçaó: e o dinheiro, e mais coufas que 
fe lhe carregarem em receita, affignará os affentos com o Efcrivaõ, pe· 
ra o que affiftirá as horas que forem necaffarias, fazendo tudo o que 
I.he ordenar o Superintendente , affi nos pagamentos, como no mais 
tocante a efta fabrica; e as defpezas que fizer fcrá6 em prefença do Ef" 
~rivaõ, t: os pagamentos por folhas, com defpezas do Superintenden~ 
te, pelos quaes fe lhe levará em defpeza, o que affi pagar. · 

C A P I T U L O XII. 

E tanto que houver cantidadc: -conveniente das coufas que f e obra .. 
rem 

--------------------~--~----------------~~--------~ 
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rem nas Ferrarias; que fobre el/e carregaó, -o fará a faher ao Superin.;, 
tet:deme, pera.fe remetterem, e entregarem ·aHuem tocar pelo Mei. 
rinhe, cobrando ~onhecimentos em .fórma, paffados .na rela.çaó que ha
de trazer do que ha de entregar p.era defpeza delle Alll!oXarife, pelos·: 
quaes fe lhe levará em ~onta. 

C A P I T . U L O XIII. 
' . 

c: .·• ·- . 
No· fim .-de cada tres annos virá ·dar conta 'ao·s Çontos do Reino, e. 

cafa ·ele feH receb'irneNto, requerendo, que as coufas que dhverem em. 
· .fer; e o d!nhei ro que -tocar á fabrica , f e ca l"reg:ue em Iiv:~ ... q,ovo, pe..; 
lo modo que fe declara no Capitulo. IX; e porcpre.naó hajaAíiaçaél nas 
ditas contas; e fe tornem com tqd-á+ a brevidade, p.era:p ... Almoxarjfe 
torn.ar a continuar em feu o.ffici<;>, encarrego muito ao Contador mór 
lhe nomee Contador, e Provedor de r0da aJatisfaçaó, e expediente, 
para que com brevidade a tome dentro de ·quinze até vinte dias. . 

C .A P I T U L O . XIV:. .., ! . . 
' ( 

• c., 

DfJ E_{crivaô. 
. ' 

H Averá em cada hurna das .Ferrarias hum Efcrivaó, pera fazer as 
diligencias neceffarias a ellas, que teráó de ord_e_na_do em cada;_ 

hum anno, o-de Figueiró çlez mil reis, e o de 'Thomar o ufo do cerra
do, que fe comprou ·pera 2s Ferrarias, e naõ he neceffario: e em feu 
poder eftaráó os livros da receita, que feráó dois, hum em que fe.c.ar
regar::í o dinheiro, e outro em que fe carreguem as couías tocantes á 
fabrica das Ferrarias , e o que nellas fe obr:a r., oS~€J.Uaes .Haó de fe-r n.u:.. 
merados, e rubricados pelo Superintendente. 

· C A P I T U L O XV. 

No livro da receita do dinheiro fará as receitas por efta fórma: Em 
,tantos de.t<il mez, e anno carrego aqui em receita ao Almoxarife Fu .. 
hmo tanto dinheiro, que recebeo de tal peffoa. O qual aífento de re
c~ira ferá affignado pelo Almoxarife, e po.r elle Efcr.ivaó, e do teo·r 
delle paffará conhecimento em fórma, pera (atisfaçaó da peffoa que. 
fez a entrega. • 

C A. P I T U L o· XVI. 
•.' 

No livro da receita das fabric.as ,. e couf~s ·qp_e obraó . nas Perrarias ,, 
abrirá feus titulos pera cllas, fendo .o pri,m~_iro . em que fe carregue tu
do o tocante á· fabrjca, e os outros conforme aos generos, que fc la· 
vrarem, e em cada hum dos aífentos declarará per pezo, e cdnta, o de 
que fez c a rgà ag Almoxarife, ' declarand~ .no das balas os calibre'>, no 

Tom. VI. lu ' · da 
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da preg~!ilorar as far~.es; e o mefnio n(j) das oarnrs de ferro' feguindo 
eft~ €;ftyl() nu dáls arrm~s~ , a.s qull'es• co·lllfas carreg.ará prerente o AlmoM 
:x-a· ·i f€· ,. ~ affircnmo fe forem entregando, e afiigoará cotn elle, decla· 
ra!íldo no prin~ipiO' o- tliá, mez, .e..anno .. , e'm que fez a tal receita. 

C A P I T U L O XVII . 
...;. -

E pelo rol do ponto, que· der o Apontador depois de . conferido, e . 
rubri~àdi' rr.é1rrSmperlnten<d€nte ,. e· cbm feu defpacho, :com <j e.ncer-

' ramentJ0 ~à · que imp<!Hta, affiiirá cmm o Almoxarife ao pagame1~to da 
·feria, ·~ ...~pag,a· ~orá por;efcri·to. ao plt do dito de-fpacho: Em tantos de 
tal niez p~gotil \!'erante· tpim. o AlQ-Ioxarife o conteúdg nefta.f€ria; e a f• 
1i>~natá lfrlt~e:gandll-~ .ab Ahnoxarife' p~ra fuá defpeza. . . . 

Ji, ~ J r · •~ 1 rx K ._; • .... ~ 

C -A P I T U L O XVIII~ 

Cada femana fará hum rol das defpezas miudas , que fe fizerem na 
fabrica das FerrariaS", é Minas, à.. no cabo dellá .fará huma folh;:1 do 
que importarem as taes defpezàs ' .declarando por menor o que fe com • 
prou, e feu preço, á compra das q·uaes affiftirá; e fatisfeiro pelo Al
moxarife o que' importar, lha ~ntregará com defpacho do Superinten· 
ê~nrte, e etioerratn~e·nt'~, tllà fórma qb!'e re declara n.o Capitulo XVII, e 
tifttará . Q ro.l ·cl.e •que ·.emanou. ' 

• f 

C ·A. P. I T U L O XIX. 

~E a l'lfefnu óírde:m legl!litá nas defpezas, q·ue fe fizerem na conduçaó 
d-«s êéúfà·s q_u·~ tre ··€t1v;iM·ern ·aos A·rma~ens, ou a ou·tra ··qúalq~ter parte 1 
c nifto, e no mais que o Superintendente lhe ordenar, fegtlirft fua8 
ordens .fem duvida alg~ma. 

C A P I T U L O XX. 

· ~- Dos Apontadores. 
, 

H Avérá em.eáda hum·a da's Ferra rins hum Ápontador peraapontar 
is pe11hãs <que nellas, e nas ..Mi,nas trabalharem, pera cujo effeito · 

terá hu~ livro rubri~~do, e nume~ado pelo Superintendente, em· que 
apontara as taes peffQ~s tod'bs os dtas., allim de manhã, como de tar.de 
por feus ~ornes, o tempo que affiftirern, abrindo no principio de ca-· 
da fémaila fi'~ijlo ; . ~ de'd -a:tahdo o ·dia, mez, e àrino, em que fe c-orne~ 
ça , e h'ave:Ni '··eril éMlã ·htltfi ··a~mno d<>.~e mil reis de ordenado. . . · 

/ . 
CA-. 
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CAPITULO XXIa 

No fim de cada femana fará encerramento no livro d ., ponto, d(} 
,,qual emanirá huma feria, que fe inritulará ne~a fó rma : Feria dos O'f~ _ 
fieiaes, e peffoas que trabalharaó nas Ferrarias, e ·Minas d'e tal patte, 
de tantos de tal meZ, e anno até tantos. E logo írá continuando a Fu .. 
Ia no r-antô, que venceo em. tantos dias, a pre~o de tanto cad a_ d Í 3 ~ ·o . 

- que ferá por letra, e á margem fahirá com aJgar.iírno, e dt>pnis de fei ... 
ta a affignará, e entregará com o livro do po'nto ao ,Superin tendente 

,Pera a conferi.r com o Efcrivaó, que depois de conferida fará no fim 
della hum encerramento do' que importa, e o affignará ; ao pé do qual 
porá o Superir;ltendente o ddpacho pera o Almoxarife a pagar, e pof .. 
to o ApontadOr ri f c ará o ponto de que emanou a di ta feria, po'ndo á 
1nargem delle verba de como fe paffou pera o Almoxarife a pagar~ 

CAPITULO XXII. 

Dos Meirinhor.' 

E. M cada h uma das Ferrarias haverá hum Meirinho;. que terá de- or.o 
' denado oito mil reis por anno, pe)as diligeoqias que fi7.er em 'feu 
diftri[to, por quanto as que fizer fôra deUe fe lhe paga ráó a d~is ·to f .. 
tões por dia, e com defpacho do Superin~endente lhe p3gará o Almo• 
:X:uifc, e com fe'u conhecimento fe lhe lev~rá. em conra, declarando 
na periçaó gu€ fizer pera feu pagamento debaixo d~ juramento, e fel! 
final os çlias que gaftou. E fará todas as diligencias, 'lue o Superinten": 
dente lhe ordenar fem duvida alguma~ - _ · 

C A P . I T U t O XXIII. 

' " 
E pot·que. nas taes' Ferrarias fe fabrlcaó· armas pera defenfa do Rri.o 

no, por cujo refpeito convêm fe continue nellas com t?da a affillencia, 
e que n:1Ó haja falta de Officiaes : Hei por bem, que os Miniftros, 
Meftres, ORiciacs, obreiros, aprendizes~ e mais peffuas, qu'e no fer .. 

' viço dellas íe occopa,rem, naó fej aó conftrangidos, nem obrigados a. 
rne irem fervi r á., Fronteiras, .nem a f:ahirem aos àlardos \le pé, nem 
de cavallo, e fó o ferá5 a terem armas pera ~ occafiaÕ'mais precif<t de 
fua defenfa, e a·ffi mando a todos os OfJic'iat;;s cle Guerra, ou a quaef. 
(}Uer peffoas, a gtJem Eu mandar lev,antar gente nas Comarcas das di.·• · · 
tas Villas, que a.ffi o curupraõ , e 1façaõ cump-rir. E outrofi hei por. 
hem, que fJS peífoas referidas n~ó fejaô o~rigadas a fervir em O·utra 

coufa aJguma fóra d:1~ ditas Ferrarias, por fenaõ divertirem da affiften .. 
cia dellas. 

1 
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C A· P I T U L 0 XXIV. 

E pera melhor fe continuar a. fabrica das ditas Ferrarias, provirnen"' 
to das armas da Coroa , Conluiado , .e Fronteiras, tenho ordenado; 
que por cada huma deftas repartições fe proveja ·o dÍ!;theiro con venien
te, e pera fe poder fazer a repartiça..õ do que a c.ada b.uma toca, con~ . 
forme o dinhe-iro que tiver provido, fe carregará tudo o que fe obrar 
n-2-s Ferrarias fobre os Officiaes da Coroa , e delles f e f.·uáó as entregas 
aos O.fliciaes do Co~fulado, e Frontei~as1 , das coufas que o Tenenre 
General da Artilharia mandar lavr-ar pera eUas pelos preços, e eftado 
cla. terra;, os quaes elle porá, tendo refpeito ao cufto que-tiver feito, 
e no fim de cada anno fará huma rebçaó_por menor do que monta o que 
íe enttegou por conta de cada hum dos· ditos recebimentos , e o que 
lhe tP,i e~tregue em materiaes, feitos a dinheiro' , que dará no Confe-

, lho de minha Faz~nda, p~r lhe fer pre.fente, fe .devém alg~m dinhei· 
ro, ou fe lhe fobeJo.t1 pera o . a~no (eguinte, e proceder o Confelho, 
na fórma que convêm a meu ferviço, e expediente da dita fabrica. 

Pelo que mando a todas as peff9.as , a ,que o conhecimento defte 
pertencer, o cumpraó, e guardem, efaçaó inteiramente cumprir, e 
guard:r~ (em duvida ·alguma , fendo · primeiro publicado em minha 
Chancellaria, e fe imprimirá, ficando huma copia no ConJelho de 
minha Fazenda , outra nos meus C0ntqjj ·, e outra ao Tenente Geral 
da Artilharia, e a cada hum dos ·O.fficiaes das ditas Ferrarias ·fua. Luiz 
da Cofra Correa o fez em Lisboa a dezoito de Outubro de feifcentoi 
cincoep.ta e quatro. E eu Francifco Gueqes Pereira o fiz e.fcrever. 

R E Y. 

~foi<>3~Mfoi~~Wf.,.W~~f:>,WíóW~~~Io$~X<>Sfc>M~W~Mfo~~o5foro5~~~3?":1o3foM~Io$~M 
I 

A L V AR. A' 
SOBRE. O JUIZO DA REPKEZA'LIA.· 

EU E LR E Y~ Faço faber aos que efte Alvará virem , que h <'i

vendo Eu pelos .Al~arás d<i quin.ze de Sete.mbro ~e. mil fetecen .. 
tos feffenta e fets, e · de dezafets de 1 aneu·o de mtl fetecentos 

fetenta e tres occorrido ás grandes ruinas' que tinha ca"ufado a cubi
ça dos intereff'ados nos Cenfos, e Foros ufurarios eftabelecidos nQ ' 
Reiao do Algarve: Orden\ando, que fe fufpende.ífe em todas as execa~ 
çóes; que houveffe emJ uizo contra os devedores dos ditos Cenfos, e 
FoíOs; e que de novo f e naó podêífem intentar outras, até que fo!fem · 
viítos, examinados, e julgados pela Junta formada pelo fobredit~ Al-

. . v.ará 



· Alvará f obre a Reprezalia~ 43'7 
'Vará de quinze de Setembro de mil fetecentos feffenta e feis, todo~ oS} · 
Titulas, que no dito Reino houve1fe deita qualidade, para terem abo .. . 
lidos, ou reduzidos os que fe acha1fem ufurarios: Me f~i prefente, 
{jue entre os bens dos confifcados deícriptos nos livros d P Juizo d·o 
Tombo da Reprezalia; e que fe achaó fituados no di t0 Reino· d·(., Al-

. garve, era<? muitos, ou a maior parte delles coníil'tentes nos fub n~di~ 
tos Ccrifos, e Foros; nos quaes pela vaca~ura . ~ ou confi fcaçaõ ficara 
fuccedendo. o meu ~ifco Real com a rnefma il,atureza, CjUe t1nhaó no 
domínio dos ·poffuid..ores confi.fcados, em cujo lugar f e acha fubrog Jdo. 
E porque . eftando · por iffo QS qitos Cenfo.s, e Foros comprehendidos 
nas di(pofiçóes dCJ.s referidos Alvarás, fe naó poclia fazer Tombo, nem 
arrecadaçaó dos .rendi~nentos· delles, fem que fe aprefentaífelll n01 fo.. , 
breditaJunta por Mim creada os Títulos para ferem qualificados na 
fórrna, qu.e detenninei n0s ditos Alvarás, pot··naó permittir a minh~ _ 
indef~él:ivelJ ufriça, que fe fizeífe para o mebl Fifco Real fenaó a jufta 
arrecadaçaó d0.s verdadeiros Ce-níos refervátívos, e Foros permitt~dos: 
pelas·rninllas Leis: ~1erendo que fó d-eftes f e f-aça h uma juf,ta e 1esú· 

· 1tima arrecadaçaó : Sol!! ferv-ido ordenar o feguinte. ' ' 
0 

. r Ordeno, que a requerimento· do meu Procurador .Fi fcal daJ un
ta .dos Tres Eftados ·, f e_ f.aça logo expedir pelo J ui·zo d() Tombo dos 
'bens confifc21dos refpeél:ivos, á Reprezalia Cana Precataria d~rigida 
áJunta efi:abelecida no R.eino do Algarve pelo dito Alvará 9a quinze 
de Setembro de mil fetecentos feffcnta e feis 'com h uma relaçnó cn111- , 
pleta, e imcorporada. na mefn1a Preearoria de todos os {ohredi tos Cen
fos, Foros~ ~ e mais bens livres, :que fe achaó na Reprer-ali a ., eft::J bele.:. 
cido,s·, e fituados naquelle dito R~ino. A qual rel aç !Ó ferá extrahida. 
com todas os clarezas, que conftarem do Tombo v e! ho, e de outros 
quaefquer ~ocumentos . , que eftiverem nb mefmo Juizo do Tombo da 
Reprezalia. · . . . · . 

~ Item: Ordeno, que fendo a r~ferida Carta Precatoria aprefen_. 
tada na fobreditaJ unta do Reino,d•@ Algarve, fe palfe nella.ordem pa
la .compar-ecerem na fua pref(m,ça todos ,os Cenfuarios , e Enfyteutas 
conteúdos na dita relaçaó, a fim de que exhibindo-lhe os fcus Títulos 
os haja de qualificar. na. fórma determin.ada pelo fobredito Alvará d~ 
dezafeis de J a.nei ro de mil fetecentos Çetenta e tt~es; pena de que .naó. 
compareceFJdo os ditos Cenfuarios, Enfyteutas, e qua·efquer outros 
poffuidores dos ben~ dos ditos confifcados ~ fe proceder a fequ,efrro nos 
di tos bens, · e nos em que f e acharem conftituidos os referidos Cenfos 

1 
e Foros. . . · 

3 Item: Orçleno, qu,e··para refponder en1 todos os papeis comq 
:fifcaes das referidas qualificações, firva entre os Corregedo·res das ref. 
peElivas terras do· Reino do Alg~rve, e o Proyedor de lias ~qúelle, que · 
fe achar mais expedito nas occafióes, em qu~ fe houverem de cm1ti..; 
nua r as viftas 'delles. E para cfcrever nos me[mos papeis, fe nomeará 
pela .f~bredit'l} ~mta do Reinó do Algarvç hum Efçrivaõ priva-tivo; o 

qual 
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qual ao mefmo pa!fo, em que os taes Enfyteutas, e Cenfuarios f e fo .: 
rem quàlificando, vá lançando' em hum livro numerado , e rub ricad o. 
pelo Prefidenre da dita Junta ·os aífentos delles com a'S declaraçõ es do3 
feus 'nomes, dos reconhecimentos que fizerem, do fóro qu e pagao, da 
natureza delles; e dos bens qué forem a dles.obrigados com as re fpe~ 
éHvas firuaçóes, e confrontações de to-dos, e de cada hum delles. 

4 Item: Por quanto. de alguns dos bens comprehendidos na Repre~ 
z~lia tenho feito mercê aa.lgumas peífoas em fua yida :.Ordeno que naó 
ló poífaó, mas devaõ os Donatârios conftituir P rocurado'res , que na 
referida conformidade promovaõ a qualificaçaõ, e a defcrip,çaó do~ re· 
feridos Cenfo~, Foros, e mais bens no livro aci~a indicado: Reque· 
rendo á Junta tudo o que for a bem da minha ~eal'Fazenda, ~ daJuf· 
tiça dos rnefmos Donatarios : E affi.ftiodo com as informações , e do;,u· 
rnentos, que forem neceffarios, ao Fifcal, para melhor poder refpo~· 
der nos cafos occorrentes. . . t 

5 Item: Ordeno, que affim mefmo fe lancem tambem no dito li· 
vro os aífentos de todos os outros bens, que forem, e fe acharem li· 
vres, e proprios da Coroa, e pe,rtçncentes á Reprezalia: preceden· 
do para dfo as averiguações' ·que a Junta julgar neceffarias' e a que. 
mandará proceder pelos Miniftros das terras, em que os qitos bens fo .; 
rem fitua.dos: e logo que o dito .Iivro for completo, e findo , ferá re· 
mettido ao Juizo do Tombo da Reprezalia, para nelle ficar fervindo 
de Titulo authenti .co dos fobredi,tos Cenfos ,-e Foros, e dos mais beni · 
livres; para fe poderem arrecadar os juftos rendimentos, affim dos que 
ie acharem por adminiH:raçaó no rne(mo Juizo; como do_s que efti ve· 
rem em poder de Donatarios, para fazerem delles a devida arrecada· 

. çaó pelos legaes traslados, qué fe lhes daráó do. dito livro do~ aífentos 
dos bens, de que Eu lhes houver feitro mer.cê. E efte fe cumprirá taó 

·.inteiramente, como nelle fe cont~m, fem duvida, ou embargo algum. 
Pelo que: Mando á Meza do Defembargo do Paço, l nfpeétor Ge· 

ral do meu Real Erario , 'e nelle meu Lugali-Tenente, Regedor da 
Cafa da Supplicaçaõ, Governador da 1\élaçaó, e Cafa do Porto ,J un· 
ta <iios Tres Eftados, Confelhds da minha Real Fazend~ , . ·e do Ultra• 
mar, M.eza da Confciencia, e Ordens, e a todos os Corregedores~ 

. Provedores, Ouvidores ,Juizes ,Juftiças, e mais peffoas a quem o c.o· 
nhecimento defte Alvará pertencer, que o cumpraó, e guardem; e fa .. 
çaó cumprir , e guardar inviolavelmente , naõ obfrantes quaefquer 
Leis, Regimentos, Difpofiçóes, Ordens, ou Eftylos contra rios, que 
todas, e todos hei por dérogados para efte effei ro .fómente, ficando 
aliás em f eu vigo r. E mando ao Doutor Antonio J ofeph de Aftonfec a 
Lemos, do meu Confelho, e meu Defeinbarg!!dor do Paçn , que fer..., r 

ve de Chanceller mór deftes Reinos, que o fa ça publicar na Çh ·w~ . 
cella ria, e regiílar em todos os lugares , em q ue f e cofium aó reg iftaK' 
femelhantes AI varás; remettendo os exempla res dell.e a todos os Mi~ 
niftros, a que coftumaó remetter-fe, .debaixo do n1eu Sello, e (eu li~ 

nal ~ 

--------~~--------~----~--------~~------------~----~A 
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na~l: Mandand0 fe o o-riginal para .a meu ReaLArqaivo da Torre ct.@ 
rombo. ~ado 'no Palacio de No.ffa ~enhora da Ajuda em dez deJu~ 
nho de mil fetece.ntos fet·eata e cincd. . . · - . 

R E Y. 

REGIME-NT -O 
1J A S C Q U T .A D A S ~ . ,M .A T A S, 

Montarias, e Defezas. 

E O ELRk:Y. · Faço fabe-r -ao$ q·me efie'V'irem, que f.ertdo irtfor .. 
ma do da grancle .dev·~ffidaó, e damnos, que 6e fazem nas minhas
Coutâdas, Matas, .Montar:-i.as, e Befe'z•as, que por Mim e -

pdos Reis amtepaffaclos Jaó ordena·das para de1fenfadamento , e ~e
creaçaó dos mui tos grancles ,- -e cor.tdnuos tra.balh·os , q-ue na gover. 
nança de meus Reinos, e_ Senho i'os tenho: e venào ., que muita par
te do díto damno p-rocede de na·Ó hi!ver até agora Juiz, q'l1e d1-·ffo efpe .. 
cialmente tenha cuidàclo; querendo nelle prqver: Hei por bem, e 
mando, qtae daqui em diante hum Defemba1tgad<'Jr, que E1.:1 nomear 
p•or mÍI11lut P r-ovifaó, feja Juiz das caufas,, q_ue tocarem -ás dit~s Cem• 
tadas; e terá a jurifdiça6, e alçada, ·que !p(i)l' ,dl:·e Re,gimento, 'gue 
ora ordeno; e pel0 do 11n·eu M0nteiro m6r, e pel0s Regimentos das 
d'it"s Matas, e Coutada·s m.e declarado, e a1o diante fe declarar. 

Item: O di to Juiz· conhecerá de todas as caufas crimes, e cíveis 9 

·que toc-nrem ás Matas, e M0nrarias, Defezas, e Coutadas meclaradas 
no Regime'r1to do me~• M-onteiro r-nór, p0r qNalqlller v·ia q1ue lhe toca • 

. rem ou dellas depenalaó, affim p>er nova acçaó, como por appella
çaõ 'e aaaravo d~s A.lmoxaú6es, e Juizes, qu.e por Regimento da 
ivlot~ta ria

0

~Ór pôdem conh·ecer das califas das d-ita.s Goutadas., pofi.o 
que até agora deHes fe ap~·ellaífe 1, e -aggravaífe para outrosJulgado
res feO'und•o fótma de mmmas Ordenaç6es : ·e n·enhtlm outro Julga-

. ' b . 
\le>r poderá tomar conhecimentC'> das dit-as ca1:1fas , e o dito l u·iz a.s de f,. 
pachará quando eftiv.€1iem em te·rrnos de 'knal fentença por fi fó, fent 
appellaçi-õ, tqem aggravo, e. elle -as far·á dar á execu.çaó; ·e fentindo-fe 

, alguma parte aggravada, pü~erá 'fazer petiç~ó a mim ~para Eu mandar . 
prover cormo for mais fe-rv.iço de 9eos, e meu; e iíto fe emten~erá nos 
c a f os em <]Ue ao di ante por dl:e .Regimento naó forem em outra ma• 
neira nrovid·os. . · 

· Item: -E bem affim conhecerá dos 'feitos d'os çulpado'S em cor.tar 
.fobt:eiros, e fazer can·aó, e citrza de fobro, 'e ferrar ., e tirar ·.dellcs 

caf .. 
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cafca defdeJ a ViHa de Abra·ntes da charneca ao _longo do Tejo até a 
foz do di tO·il:~b, e ~(dez l·eg0as pelo certaó, contadas da bor~a do rio, 
fegundo fórma das Provis6es, que ElRei meu-Senhor, e Avô fobre iífo 
paífoQ. . . --

Item: O dito Juiz fara caâa hum anno h uma vez correiçaó, e v·i
fitará todas·as ditas Matas, Montarias, Defezas, e Coutadas, e tira-
rá inquiriç~ó, e d~vaffa· de todos os cafos conteúdos no Regimento -
do meu Monteiro rnór , e nos Regimentos das ditas Montarias, . e 
Coutadas, e Pragmaticas, que fobre ellas faó feitas, e ao diante fe 

, fherem , ·e prover.á per fi fó as devàffas, que ~ffim tirar , e manda r.á 
prender os culpados em ferros, ou fobre .menagem, fegundo a quali
dade das peffoas, e conforme as minhas · Ordenações , e procederá 
contra elles condemnados naquella pena, q.ue conforme o Regimen· 
to Praamatica, e;miohas Ordenações aç·har que merecem. 

' Po~ém achando que os taes culpados faó Fidalgos, naó os pren~ 
derá ·, fóm·enle os emprazará .para .f€ virem;) a Mim, dando~lhe o termo 
que lhe parecer conveqiente, e farme.ha a faber quem faó, ç a quali
dade das tulp~s ,' para·.Eu mandar o.quct.houver P<?f meu ferviço; e ha· 
vendo-fe ·OS ditos Fi·dalgos de livrar judicialmente, hei por bem que , 
fe livrem perante o dito Juiz das Ooutadas, . f~m embargo de ferem 
Cortezãos i e de' gl!lalquer outro privilegie> que •tenhaó. 

· Item,: . Achaado 0 dito Juiz, que algum dos ditos culpados, por 
ferem peâes, çonforme. ao Regimento, e minhas Ordenações, devem 
fer condemnados · em aç0utes, e em baraço, e pregaó, ou em pemt 
de degredo para Abriea, que paffe de hum anno , . ~ffim nos peães, co~ 
mo em peffoàs de mór·"qoalidade, o dito Juiz naó fará execuçaó por 
fuas fentenças, fer.n primeiro mo fazer a faber, para Eu mandato que 
houver por meu ferviço, fal v o fendo efcrav.os, ou peães de foldada, 
como ao diante irá declarado. . . . 

E além das ditas devaff~s geraes, que o dito Juiz he obrígado 
tirar cada murn anno' poderá efpecialmente tirar iriguiriçnó devaífa. 
de qualquer peffoa que tiver por informaçaó que fez _,_ ou ajudou a fa 4 

zer, ou deu confelho, ou favor que Ce fizeffe algurn~ cqufa. nas ditas 
Monprias, e Couta.das contra meus Regimentos, e Ordenações; e 
affim de .qualquer . coufa ·, que contra' meus Regimentos, e Ordena· 

'"' I:> d' C o çoes, e ragmati'cas n'as Jtas outadas acontecer, todas as vezes. que 
parecer neceffario ao dito Juiz, o mandará aos Corregedores, Almo• 
:x:arífes, e] uizes, que devaírem, quando affim parecer melhor ao meti 
Monteiro mór, ou ao.dito Juiz; e os Corr~gedores, Almoxarifes ' · e 
J úíze~ enviaráó as deva4fas, que affim tirarem cerradas ; e felladas ao 
dito Juiz para as prover, e proceder contra os culpados, conforme o 
feu Regimento. . · 

E ~em affim o dito J ui'z tirará em cada hum anno h uma vez inquí· 
riç aõ, e dev.affa geral, e todas as vezes que lhe bem parecer, e vir que 
h e m~u ferviço, efpecial dos meus Momeiros ,, Couteiros, Guardas' 

, e 

I 
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e qt;Jaefquer o~tros Offi,ciàes das ditas- Matas, Mõntarias, Coutad.as ~ 
e Oefezas, e mformara fe _cumprem em todos feus reqHerimentos, é 

,tem o cuidado nec.tdfaríq na guarda das ditas Couta.das; ~ as dev::dfas 
que afiim t·i_rar dos ditós Monteiros_, Couteiros, e Guardas., dará ao 
meu MonteHo, para elle procede( <;;ontra os culpados., .confu;rme feu 
Regimento. ~'"'· _ ~·- r-:· 

E nos feitos, e caufas de que por efte.Regi:roento o dito J u.i~ póde 
conhecer, proceder~ furnmariamente :fem orcl~, nem figura de jui~ 
zo, ~ proceffJ..rá qs feitos p.er fi fó, até f e p<Herri em termos de final fen-

. tença' fem de.feus defpachos da~ appellaçaó' nem aggravo; e tanto 
que eftjverem para final ., !.fendo ·os cafos ta.es, qt:ie hajaó de haver pena 
corporal; d.arme-ha delles_relaçaó, pa-ra Eu prover niffo como houver. 
por ' meu ferviço; e conforme ao que lhe mamhr·; ·os.defpachará. Fi
nalmente dará fuas f<NHenças á execuçaó, fem .appellaçóes, nem ag ... 
gravos; porém fendo os c?f?s taes, que os eulpados naó hajaó de ha
ver pena corporal, O dito}LlÍZ OS defpachará fó,.finaJmente' fem me dar 
diffo relaçaó, e dará fua fentença á execuçaó fem appellaçaõ, nem ag .. 
gravo ; e fendo os culpados efcravos, ou pt;ffoas, que vi vaó por foi· 
dada, determinará os feitos fem rtJ!! dar delles·relÇtçaô; e dará fuas fen.a 
.tenças á ex_e!cuçaó, pofto que' hajaó de have-.r _pena corporaL E quan
do o diroJuiz fize.r correiç-aõ, poderá totnar conhecimento por nova 
acçaó dos cafos das pena~, . que .os M.onteiros, Courei ros, e Gua·rdas 
qüizer.em demandar , e n_aó. os poderáõ demandar perante outro ne .. 
nhum Julgador, eílando o dito Juiz no lugar, onde os ditos Montei-. . 
ros, Couteiros, e Guardas f.ló moradores, ou duas legoas ao redor. 

E quando o dito Juiz aliim fizer correiçaó, os Almoxarifes, eJ ui
zes, que por feus Regimentos, e do meú Montei·ro mór tem jurifdi ... 
ç:1ó para conhec.er dos cafo~, e penas das ditas Montarias, e Cour'a· 
das, lhes envia dó todos os autos, e deva1fas, que tiverem; e affim 
feus E feri vães, que perante elles penderem, para o dito Juiz os ver , 
e íentenciar como for juftiça, para mais brevidade, e melhor defpacho 
das partes; e naó os defpachando, o dito Juiz, em quanto eftíver em 
cada hum dos ditos lugares , deixará os ditos feitos nos termos em que 
eftiverem aos Officiaes que delles c.on.heciãó. Hei por bem, e mando, 
que os peães que achar culpados, ~m maneira que conforme ao Regi-. 
mento, e Ordenações me·reçaó fer condemnados em açoutes, com ba
ra~o, e pregaõ, ·e fendo hurna vez condemnados na dita pena, ora {e 
fizefie execuçaó nelles, ora naó, fe feguúda vez forem cornprehendi
dos em cafo por que mereçaó a dita pena de açoutes, em lugar della 
feráó condGmnados em degredo para as galés, ou para outra parte por 
cerro tempo, ou' até minha mercê, fegundo a qualidade de fuas culpas 
o merece'r; e além diifo haverá6 as pe,nas pecuniarias, que fe.contérn 
no Regimeqto do meu Monteiro m6.r, e minhas. Pragmaticas, e Or. 
denações. 

E o djroJuiz verá o Regimento, e Provisões das Matas, Cauta-
Tom. VI. Kkk das; 
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.das , Montarias , e Defezas ~ e a:s .d0marca:rá pelas confrontações do 
Regime·ntó, e Pro·visóes; e achando que ~algú~ma peffoa tem tornado 
terras, ou mat0s.das di-tas Maus, Montarias, Befczas, ou Cobradas; 
on aguas del.'lÚ0 da'S ditas demarcações, -as f-ará requerer, que lhe 
a.moftrem os· Titul.Qs, ou Pro\'isóes, que-para -ilfo tiverem , a.ffignando· 
lhes para ifro hum breve termo; e naó lhos molhando logo, paffado 
o dito tei:mo ;fem mats: procelfo as reft.ituirá ·, e incorporará em .as di· 
tás Couradas fern appdlaçaó, nem ·aggravo ; -·e fe as partes pertende.; 
rem ter direito na pmpriedade ; poderáô. f obre Hfo requerer fua j uibça ' 
ordina-ri~mtmte perante o dito Juiz, fendo ·primeiro as di~as terras, 
rnatas, e aguas reftituiQ!as, e incorporadas nas ditas Coutadas, como 
dito he; e elle proced~tá nas caufas da propriedade ordinariamente 
como for jl!lftiça, e·neft€s tafos terá a alçada, ·que tem os Corregedo
res qa Corte · dos feitos civeis; e -paffa.ndo a q~mantia da dita· alçada, 
dará 0s aggravos para ·os Defembargadores a q~e pertencerem. 

E as· pdfoas que o dito Juiz ·}t'>refider; ou por fti~s canas, e manda
dos ., e forem prezas por culpas, que toquem ás· ditas Matas, Monta
rias, e Contadas, fehclo peães 'I fej.Jó trazidos prez<jS á cadeia da mi.; 
nha Corte,. qua·ndo ·o dito Juiz nella refidir; ·e rdidindo na Cidade 
de Lisboa , terá() tra~idos á cadeia da dita Cidade, qu-ando ao dito 
Juiz bem ~arecef'; e os que forem de maior qualidade, e prezas em 
menagdn, lhes ferá affignado termo conveniente pelo Julgador, que 

. os prender, a que fe aprefentem ao dito Juiz, a ·quem feráô remettidos 
·com os autos de fuas prizôes, para h uns , e outros f e I ivrarern perante 
elle das culpas que tiverem. E mando a todos os Corregedore~, J ui
zes, eJuftiças, que tanto que os ditos culpados peães forem prezos, 
os façaó logo levar. a cada hum a das .ditas cadeias, fegundo lhes for' 
mandado pe.lo di to Juiz. · 

E a~m hei por bem, que o 0ito Juiz poffa 'dar em fia.nça os 'culpa
dos, que por el1~ forem condemnados em degredo para Africa, para 
folto5 irem cumprir feus degJedos, na maneira que os Corregedores, 
e Defembargadores pódem . dar aos que por elles forem deípachados 

·pela Ordenaçaó do livr. ;. tit. 9 r.; e ifto fe naô·entenderá ~as peffoas ~ 
que nas ditas Matas, ou Coutadas pozerem fogo, ou o mandare.m pôr, 
ou a iffo derem confelho ., ajuda, ou favor; porque efbs hei por ben:i, 
que·vaõ prezos cumprir o dito degredo. 

E todo o dinheiro, que por mandado do dito Juiz· f e arrecada~ das 
pena~ pecuniari~s, em que os culpados forem condemnados, que naó 
per~ença ao meu Monteiro, m.ór, ou Monteiros, e Guardas das ditas 
Matas, -e Coutadas, o fará entregar a huma. peffoa fiel, e abonada , 
que encarregará de depofitario do tal dinheiro, o qual fe I.he carrega· 
.Fá em receita pelo Eícrivaó d~nte o dito Juiz em hum 1 ivro, que para 
iffo terá, e o dito depofitario affignará no djto livro o dinheiro quere· 
ceber, e o t~rá ern depofito ~té Eu man''dar o qu~ delle f e deve fazer. 

E hei por bem, qt1e o dito Juiz poffa mandar fazer do dito dinhei"' .
ro 

. \ 
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ro qu,a~fqucr ?efpezas, q?e por meu ferviço, e hem daJuftiça para(). 
negocw-das ditaS· Montanas, e Coutadas lhe parecerem nec,elrarias , . e 
que .por feus mandados, em que declare a quãntia das ditas defpezas 

1 
e em qu·e coufas fe fizeraó, fe levem em conta ao dito depofitario·, que 
asfizer. · " 

. E affim hei por b~m, e mando por alguns juftos refpeitos-, que me 
a tffo movem, que vmdo alguma péffoa, ou peffoas com fufpeiçaõ a() 
dito Juiz; eU e as remetta com fcu depoimento aos Defembargadores 
do Paço , que dellas conheceráó; e em quanto n~õ forem finalmente 
defpachados, o, dito Juiz ·.procedérá. nas caufas em que forem poftas ,. 
tomando por adjunto outro Qefembargador da cafa. onde os defpachar, 
ou ao Corregedor da Comarca, ouJ uiz de Fóra do lugar onde efEver, 
e lhe for ·intentada a dita fufpeiçaõ, e os autos que com o dito adjunto· 
proceffar, fe.ráó valiofos; e fendo julgado por naó fu(peito, profegui
rá nás ditas caufas dahi em diante fó; e fendojulga··do por fufpeito ,. 
mo fará a faber, para Eu prover deJ uiz .fem fufpeita, que delfas co-
nheça. . 

E as fentenças ·, e cartas, que o dito Juiz paffar, as pafrará em meu 
nome fob {eu final, paffadas pela minha Chancellaria da Corte~ fe nele 
h refidir o dito Juiz, ou da Corte, e Cafa do Cível' fe refidir na Cí.a 
dade de Lis.boa, e q,ue no lugar onde o dito Juiz eítiver, .e cinco le.
goas ao redor poffa por feus .mand.ados em me~ nome, como J uíz das 
ditas. Matas, e Coutadas, mandar fazer· as diligencias, que cumpri
rem a bem da.Juftiça, e tocare~ ás ditas Coutadas, affim como pódem: 
fazer os Corregedores de min;ha Corte no que a feus officios cm1vêm. 

E mando a todos os Corregedores ,Juizes , 1\'iei rinhos , Alcaid-es ,. 
e Efqivães, Tabelliâes, e a todos outros Officiaes deJ uftiça, que fen
do de minha parte requeridos, vaó com o dito Juiz, e o ·acompanhem 
de dia· , e de noite, a pé, e a cavallo, cumpraõ, e façaõ o qu,e lhes
elle mandar foi) as penas que lhes pozer: e hei por bem que os Efcri ... 
\Taes, e Tabelliães poffaõ efcrever com elle as devaffas, e autos, e tu-· 
do 0 mai's que tocar ao dito oJficio, e feja_ tudo valiofo, pofto que o 
façaó fóra dás Cidades ,_Villas, e Lugares em que pódem ufar de feus 
offlcios: e ós ditos Cor-regedores ,Juizes ,Meirinhos, e Alcaides, que 
comíicro le.var., ou por feu mandado forem fazer alguma diligencia, 
pode:áõ levar, e trazer varas de juftiça, pofto que feja fóra ·da fua ju
rifdiçaó; e o dito Juiz das Coutadas poderá iífo mefmo levar, e trazer· 
'Vara por onde quer que for fazer correiçaó, ou alguma diligencia d() 
feu officio. 

E por efte mando ao Regedor da Cafa da Supplicaçaó-,· e ao ~o
vernador da Cafa do Cível, e a todos os Defembargadores dellas, . e 
da Fazenda , e a todas as outras] uftiças de meus Reinos, e SenhoriQs1 
<JUe nà6 coníinraõ tomar, nem tomem conhecimento de alguma da~ 
ditas cauf:as, que por bem defte Regimento pertencem ap dito Juiz. 
das Couradas, por nova·acçaó, nem appellaçaó, nem ag.gravo, por 

'l"om. VI. Kl~k ii . inf ... 
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i1nftmmento , nem petiçaó, ·nem por outra alguma via ., e deixem o di· 
to Juiz uíar do dito officio affim, e da m21neira como nefte Regúnento 
he declarado, fem embargo dos ditos culpados ferem Cortezãos, e de 
qualquer privilegio, qq_e tenhaó, que nefta parte mando que lho naó 
guardem; fob pena de incorrerem rias penas dos que naó guardaó mi· 
nhas Ord.enaçóes, e dos que to~aó conhecimento das caufas que lhes 
na~ pertencem, e de lho eftranhar, como houver por meu ferviço: an
t es lhe dem todo o favor, e ajuda que lhe for necelfario, e cumpraó 
em todp fuas cartas, e manda.dos: e os Almoxarifes. , eJ uizes, ónde 
Almoxarifes naõ houver, poderáó ufa r da jurifdiçaó, e alça-da de que 
até agora Ufaraó, fegundo f6rma de feus Regimento~, e do meu Mon• 
teiro môr, dando appellaçaó, e aggravo para o dito Juiz: e efte man
do que fe trf!slade nos livros, que fervem nas Cafas da Supplicaçaó, 
e d0 Cível, para em todo o tempo fe faber como affim o hei por bem ; 

. e f e .cumprirá, pofto que naõ feja paffado 1pela Chancellaria, f em em
bargo da Ordenaçaõ em. contrario. Chriftovaó Lopes o fez em Lisboa 
á 18 de Outu.bro de 1 6;o. Diogo de Proença o fez efcrever. 

R · AINHA. 

, Ü · Dou~or Manoel Alvares Car~ofo, Protonotario Apoftolico de S. 
· Santtdade, Abbade de Santt3go da Infofta, Defembargador da 

Cafa da Supplicaçaó, e Ouvidor Geral qm} alçad·a nas caufas dos _Mi
niftros da Capella Real, e mais O.fficiaes della, e dos Corte~ãos , e 
Padroados da Coroa pelo llluftriffimo Senhor Bifpo Capellaõ mór, do 
Confelho de Sua Alteza, que Deos guarde, e feu Capella.õ mór ordi- . 
nario da Capella, Cqfa Real., e toda a Corte 1

, em virtude dos Indul
tos, e Bulias Apoitolicas, concedidos pela Santa Sé Apoftolica aos S_e .. 
nhores Reis defta Coroa de Portugal ; perpetztis futuris te"mporibus du
raturis, Juiz fubdelegado, Eocecutor Apoftolico do negocio·, e caufa 
ad diante declarada. A todqs as peffoas, e O.fficiaes de J uftiça , a.ffi.m 
Ecclefiafticas, como Seculares," Clerigos de Miffa, e de Ordens Sa .. 
eras, Notarios Apoftolicos, Efcrivaes, e Tabelliães publicas dcfla 
Corte, e Cidade de Lisboa, e de outra qualquer parte deftes Reinos, 
e Senhorios de Portugal, a quem, e a cada hum dos quaes efta minha 
A poftolica Carta fix~toria em fór.ma for aprefentada, e fen cumprimen-
t'o f e requerer,, e pedir, faude, e paz para fempre em J efus Chrifto 
noffo Senhor, que de todos he verdadeiro remedio , . e fah·aça.ó. 

F aço faber, que fendo reprefentado, por parte de Sua Alteza o Se· 
reniffimo Princip·e D. Pedro noffo Senhor ao mu'ito Santo Padre CI·e
mente Decimo noffo Senhor, ora na ~greja de Deos. prefidente, ·o e~
ceffo grattde , com que muitas peffoas Ecclefiafticas rompendo a immu
-uidade dos Bofques vedados, e Coutadas Reaes, en,travaó nelles fern 
refpeito, nem telllor das] uftiças Seculare~ ., á caçar fem licença do di-

to 
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to Senhor, para remedio -do que foi Sua Santidade fervido mandar 11af-.. 
íar Brex,é Apoftolico, cujo teor he o feguinte. 

, » A' !:ergo: Venerabili Fratri Ludo~ico Epifcopo Hipponenfi mo.; 
, demo, & .pro tem pore exiftenti Capellano rnajori . Capelire Regi~ 
.>> Portugallire. Intus vero : Clernens Papa Decimus. Venerabilis Fra .. 
'),)ter, falute m ; & Apoftolicam beneditl}onem. Exponi no bis nu per fe .. 
» -cit ,dileébffir.pus in Chrifto .Filius nofter Petrus, Portugallim , & 
)> Algarbiorum Regnorum Gubernator, quod dudum felicis recorda
:» tionis Leoni Papre Decirno pro parte Clemenüffimi Emmanuel is Por
» tugallire, & Algarbiorum Regis illuftris exp'qfito, quod lícet Em ma· 
:Jt nuel diélus-Rex; pro fuo, & filiorum fuorum corporal i exerci tio, & 
» íntetmiffióne a cu ris nonnula nemora, & alia loca venatui accommo-_ 
>> qata fub fuo ternporali domínio confiftentia fpecialiter refervaffet, & 
)) fub certis etiam pe~uniariis prenis nequi~ ibi fine fua \ice·ntia alíquod 
)> .venationis genus exercere prohibui1fet; venationefque, & fylvati~ 

" >> cre fatigationes . omnibus ·cJericis a fac ris e.lfent Canonibus interdi· 
)> éhe; tamen alii Clerici ea fo·rfan con:lidentia freti, quod fecularium 
)> non arél:arentur ed_iél:is , vel per eos nequirent coerceri, aut .-liàs 
>>contra prohibitionem· ejufmodi in nemoribus, & aliís locis prrediél:is 
>> occupari, & venari frequen~er pr::efumebant, non in ipfius Regis 
.>> folurn, feq etiam in Apoftolicre auéloritatis conternpturn: idem Leo 
>> prredeceffor honeftis prrediél:i Emmanuelis Regis defideriis annuens , 
>> bónre rnemor~re Ferdinando Epífcopo Lamecenfi, & pro tem pore exi
» fteati Capellano maiori Capellre Regire Portugallire dedit in manda. 
)) tis, · ,quatenus ad ipfius Emmanuelis Regis omnimodam requifitio~ 
>> ·riem omnes, &. fingulos Clericos, etiarn in facris, & prresbyteratus 
:;,> ordinibus conftitutos fub excommunicationis, ac pecuniariis prenis 
~ fuo arbí-trio i_mponenqis ., & inoderandis, & per Miniftros fuos exi
~> gendis· moneret, quatenus in· ali quo ex diél:is fylvis, & aliis 1ocis 
>> prohibitis fine ipfius Regis exprelfa Iicentia venari, aut p~r ílla cum 
;>> canibus, vel accipitribus, feu falconibus, aut alio ~enatorio appara-

. >>tu vao-ari rninime pr::efurnerent, & aliàs ~ pro.ut in ipfius Leonis prre
>> decelforí·s litteris defuper in. fimili forma Brevis di·e vigefima feptima 
>> Sep~embris millefimo quingentefimo decim~ non~ expedi tis diciru: 
)> contineri. Curn a·utern, ficut eadem expofit1o fubJungebat, nonnulh 
)> Clerici in i!lis partibus degentes licentiam traél:aridi arma , quam ' 
::>> diutina in eifdem partibus bella. invexerunt, fibi arrogantes archibu
)> fis futi omnifque gene ris venationum in·fylvis, & locis prohibitis ex
>> ercere non vereantur, f preta non rninus fácrorum Canonum prohibi
:>> tione, quam perfonarurn Regio Lufitani~ fanguine ortarum digni-. 
)> tate. 

» Nobjs prreterea diélus Petrus Princeps, & GuberQator humili
)l ter fuoplicari fecit, ut in promiffis apponat ·provisJere, & ut infra 
'>> indulg, ere de. benio-nit'ate. Apoftolica dignaremur~ Nos igit·ur hone· o l n.· .» nlS 
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:ti ftiil ejufdern Petri Principis, & Gubernatoris defideriis favorabili"ter 
>> annuere volentes, cumque a quibufvis excommunicationis, f:Ufpen· 
::>> fionis, & interdiél:i, aliifque Ecclefiafticis fententiis, cenfuris, & 
>> prenis a jure vel ab homine quavis occafione, vel caufa la tis, fi qt.ú~ 
» bus quomodolibet innodatus exifrit, ad effeél:um p~refentium, du"mo 
::»taxar, , confequendarum harum ferie abfolventes, & abíolutum fore 
» cenfentes, .hujufmodi fupplicationi-bus inclinati , fraternitati tuz 
~per prrefentes committimus, & mandamus, quatenus ad omnimo•. 
>> dam ipfius Petri Principis, & Gubetnatoris requifitionem, omnes, 
>> & fingulos Clericos etiam in facris, & prresbyteratus or~inibus con· 
·,> ftinltoi auéloritate noftra Apoftolica fub excommunicationis, a~ pe· 
:» cuniariis prenis tuo arbítrio imponendis, & moderandi~, & per mi· 
» niftros tuos exigendis pariter moneas, ne in aliqua, feu aliquo ex: 
, fylvis, & aliis locis prohibitis fupradiél:is fine ipfius Petri Principis, 
, & Gubernatoris expreffa I.icentia venari, aut per illa cum caníbus , 
)) acciphribus ·, feu falconibus 'aut alio venatorio apparatu vagari prre
)) fumant. In contra ri um facientibus, non obftantibus quibufcumque. 
)> Datum Rom::e apud Sanél:am Mariam Maiorem fub annulo Pifcato· 

· » ris, die fecunda Maii millefimo fexcentefimo fept1.).3gefimo .quarto, 
» Pontificatus nofiri anno quarto >1. · · -

JeJ. sruziuJ". 

1

0 qual ~reve Apofiolico fendo aprefentaqo ao lllufirillimo Senhor 
. Luiz de Soufa, Bifpo de Hipponia, Capell'aõ inór de Sua Alteza, que 
achando-o integro, e carecente de vlcío algum, como filho obedien
tiffimo á Sé Apoftolica acceitou a execúçaõ delle.; e para que mais facil· 
menre fe podeffe dar á fua devida execuçaõ, fubdelegou em mim feus 
poderes, que acceitei outrofim como filho obediente da Igreja, proce ... 
dendo no càfo, fegundo difpofiçaõ de Oi rei to, t01~ando conhecimen
to, e ufando da j urifdiçaó Apoftolica a mim fubdelegada, mandei paf· 
far a prefente minha Carta, pela qual admoefto, e mando a todas as 
peffoas Ecclefiafticas, Clerigos de Miffa, e de Orden~ facras, e in mi110'" 
ribus, e Beneficiados de qualquer qual,idade que fejaõ, naõ entrem , 
nem mandem entrar por outrem a caçar nas Couradas Reaes, nem dem 
para iffo ajuda, e favor, tanto com cães de coelhos, perdigueiros, gal-· 
gos ,. foróes , _como volateria, laços, ou outra qualquer invençaõ, ou 
apparato venatorio, efpingardas , .ou qualquer inO:rumento de fogo, 
ou modo algum de caçar, fob pena de excommunhaõ maior ipfo fité1o 
incurrenda, com a abfolviçaó a mim refervada, e quinhentos cruzados 

. de-pena pecuniaria applicados a meu arbitri0 ,. chamando os tranfgref
fores, e a cada. hum delles p.ara a aggravaçaó das cenfuras, e pena pe .. 
cuniaria, fegundo a conturnaci .:í , e deliél:o de cada hum; e para que 
qualquer _delles naõ poffa allegar ignorancia, e para que y,enha á npti~ 
cia de todos; fe fix~rá efta minha Carta admoei\atoria, e commin_ato· 

na, 
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ria ' fendo~ por milp affignada ' e figillada com . o final,. e fello cl·e mf.~ 
nhas arenas , nos lugares pl!lblicos defta Corte, e Cidade de Li~boa ., 
e nos lugares mais not~~eis, e v.iGmhos das ditas Coutadas, para qú~ 
facilmentç fe poffa ter notióa delta;. e para qll'e eonfte em todo 0 tem .. 
pn da dita fixaçaó, fé paffaráó as certidões neceffarias. D~da em Li f
boa, f0b -meu final,- e feltG aos 24 dia.s domei de Abril de 1.67; an• 
n0.s.J_ofeph Ferreira-PC.esbyter:o Np_tario Ap0fi0lico, e EfGrivaó da Ca...
pella.,Real, e .defte proceffo o fiz, e efcrevi. ~anoel'Al.tares Cardofo ... 

,... 
( 

r~ ·.E G I M ~E N TO .. 
DA FORMA P -OR QUE SE H AO 

_de cobrar os 1"eaes ~n1pój~os nâ ~arne, e vinho nejla 
Cidade, Reino ; e Ilhas ~ para-.. a contribuiçaõ do& 

: quinhentos· mil .cruzados, ·que "OS ~res Efladqs do" 
Reirzo offereceraó etn Cortes por Ufuaes,. a curnp~i .. · 
men.to de hun1 milhaõ pára" as defpezas dos, Prefldios, 
Canquiflas, Embaixadas, e ernpenhos do Rein.oo' 

EU o PRINCIPE, como Regente, € Governador dos Reinos- , 
de ·Portugal, e Algarves: Faço fa,be·r aos Ver'eadores, e Pro-:· 
curadores clefta mui~· nobre, e fempre leal Cidade do Lisboa 1i' 

e áos Procuradores dos Mefteres della, e, a todos os Miniftros, e Q.ffi .. 
ciae·s das rna.is1Ca.meras das Cidades, V.iilas, e Lugares do~ ditoi Rei- ' 
,nos,: e SenheHios: Qge havendo Eu mal.ildadà convocar Corte-s efte 
anno prefente de mil feifcento5 [~tenta e qu·atro' para nellas fe difpo· .. 
•rem algumas coufas em ordem a0 bem commum .,. e con{e~v·açaó de f.,· 
tes Rei!'lOS: Mandei propor aos Tres Efl:arclos juntos nellas o,s empe• 
nlwsrdo Reino, e encargos delle, p·ara que entendida•s as obrigações', 
e os meios de fe remediarem, fe p'Odeffe prover ·, e moderar como pa ... 
:receffe mais convenieate a0 ·alivio dos va-ffaUes, e confervaÇaó da Mo-.. 
narquia, confiderando· que as Rendas Reaes fe achava á ~ravadas ele 
muitos encargos·, procedidos do largo, e apertado temp>o. da ·guer.ra, 
e clo muito que fe defpend·eo , e defp·ende com as Conquiftas, e do 
jufto pr-emio com qu1e os Senhores Reis met~s prede-aeffores gratifica
mó os illuftres. ferviços, <iUe re:cebera.ó de feus vaffaUos' , e,fTi c·t<.tjos 
d-efcendentes fe perpet.uariló, .e. que os fu,bfidi0s applicados ao (l:lÍ"ten
t<:> dos Cabos, e dos Prefidios, na6 fó eraó iafe!i:or.~s · ern ·:g~ande parte 
. . . - ·~ 

. I 
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á. lotaçaó:·, que ~onv.inh-a hnuveffe, 'e lJ.Ue Eu rn·andei fazer co~ o-con .: 
felho d'os ~Miniftros, •e ,peffors de maior prudencia, e intelligenéia do 
Reino ;-·mas que·a·ind'a -era muito-n11énos do que fe de-frendia com ás 
guarnições,- ficando fem .aonfignaça:ó o cu.fto dàs Ernbaixad~s,. e 0 qtte 
fe defpende com os C<iHltÜmos foccor,ros_dà Indiál, huma, e'out'ra cuu·· 
fa: tt:Q' neceífaria para •Canfor~açaó l do Rein@ : 'e encomtiiendei··àos Ef~ 
-ta dos ., que con'ferind0' vJ.ides eftes pontos, e a importancia -deHes .com 
aquell'e zel.o r, ~amor ,.:e :fi!de,li:dade ,-co-rn.que fempre fo·r~ó e-xemplo pa• 
ra as outras Nações, e i~w~ja para os outros Príncipes, ajufbffem o 
modo, e o meio mais fuave, mais afr'êttivo, e mais infallivel, de que 
f e pogeff~m tirar ~ftq,s. defpez.as. - ~ - o~. ditos E_ftados _nas50Q[er~ncias, 
·que entre íi fizeraó, refol'veraõ, e· affehtaraõ, que parà' todas eftas def
pezas dos Prefidios, Gonqui.ftas, Emb-aixadas,. e empenhos do Reino 
f e offercciaõ a çontribti-ir _1wm hum -milhaõ cada anno, pelos ufuaes qu~ 
lhe pareceffem mais convenientes, ceifando a nova contribuiçaõ. Do 
'qual milhaõ.' por aliviar e in tu.do @ poffivel meus vaffallos, acceitei 
~Juinhen.~~:os ·mil cruzados, no e.ffeito do Tabaco ., propofio pelo.s me f
mos Eftados; e reconhecendo eiies.' a ·mercê, e beneficio gral.1de, que 
o Rei-nà por. efre modo re~ebia, ~ cgn:efpondendo -á fua obrigaçaõ, de~ 
)iberaraõ _fer'::ir.-me· coll! Rs ~uif?,hen.tos mil cruzados r.eftantes ' · i.mpof· 
ios nos ufuaes, que apontaraõ em cada hum anno, corneçan~o do pri
meiro d~}ane'iro do anno 'qu_e vem de feifcentos fetenta e cinco ' em di· 

1 
a ate, cor:n_ d~daraça.õ que fe co~met-teria o ajufra.mento, e . e~açç a_ó 
-deftes qutnhentos md _~ru~ados aJunta dos Tres Eftados, que havta -
de fer compofl:a cle:peffoas· eleitas pelos tres Braços do Reino. E o E f· 
tado Eccleqafrico affentou, qué por quanto impondo-fe ·tributo nos 
ufuaes, fiéava compreherrdido nell'e indiieitanl-ente o dito Eíl:a.do, que 
elle dava {eu ccmfentimento, para .que Eu alcançaffeBreve de Sua San
tidade pat:'a ~fte .elfeito, e que vindo, o acceitaria logo, e-faria dar á 
fua dev.ida e:K·ecuçaõ ,-para que o tributo dos ufuaes fe cobra.ffe 'muiro 
-in-rei ramente dos Ec_clefi~fl:ico~, affirn. como [e havia de cobrar dos Se- 
culares, é fe .con formava cbm o Eftado dos Pó-vos; em ·que foffe por ' 
tempo de fei_s annos ,' e ·que paffados elles, fe naõ.continua·ria fem nà
v.as Cortes, accrefcentando o Eftado ~os Póvos ·~ ·que fazendo quãlquel"· 
Reino inimigo guerra ·off~nfiva, chamaria Eu a Cortes·, para os vaffal· 
los·· concorrer~m c~m o neceffario -p:ua a defenfa do Reino; e em quan· 

-to fenaó ·ajuftaffern.as ditas Cortes, -h1e valeria Eu das fazendas dos' 
vaffallos deftes Reinos para todo o necelfario á mefma· defenfa. E o E f. 
tado da Nobreza a-ffentou, ·que com·o milhaõ offerecido fe ·continuaf· 

. fe naõ ·po·r ce·rto termo, mas etn quanto Eu naõ convocalfe novas Cor· 
,tes , ou alfen_taffe outro·m?do de.contribuiçaõ; ·e em cafo que houveí- · 
. f e guerra. , entaõ defde logo me. offerecia toda a fazenda dos v:aff::dJos 
·defte Reino, peJo que toca\fa ao dito Eftado, para me valer ·de lia !em 
. Jimitaçaó: e para·fe ha\;e~em _de tirar os ditos quinhentos mil cruzados 
pela.s ufuae.s, me propu~eraõ os .ditos Eftado's alguns meios , c:omo os 

da 
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da cont~ibuiçaó das tendas, fal, papel ·, ferro, e reaes impofros na caf .. 

ne' e vinho' que tudo conforme aos aff~ntos fob reditos' mandei ver' 
e confulr_ar naJ unta dos Tres Eftados do Reino, que mandei formar 
dos Miniftros, que os Eftados da Nobre~a, e Eccleiiaftico ·, n1e pro •. 
puzeraó paraeffe effeito, e dos que Eu nomeei pelo Efrado dos Póvos, 
por fe haver conferido em minha vontade. E depois de na dita Junta 
fe conferirem todos eftes meios, com a attençaó que convinha para a 
fuavidaqe da contribuiçaó, e alivio dos Póvos, por fe achar fer impr~ti
cavel a contribuiçaó pelas tendas, conformando-me com o que a me[-

· ma Junta rrie propoz, fui fervido refolver em doi·s do prefente rnez de ' 
Novembro, que neftes Reinos, e Ilhas fe impozeffem para efi:a con .. 
tribuiçaó tres reaes na carne., e vinho, de mais do real das fortifica
ções, e nefra Cidade de Lisboa fe continua·ffe com quatro reaes no vi
nho, e tres na carne, e que todos eftes rea~s fe arrendaffem por or
dem da dita Junta dos Tres Eftados; e vendo-fe pelos arrendamentos 
fua importancia, fe conheceria o que faltava para os quinhentos mil 
cr\uzados offerecidos, para fe poder tirar por hum dos outros ufuaes 
fobreditos ; . e que para f e evitarem os defcaminhos, que havia nos pri:
vilegios, havia por derogados todos os privi~egios, por naõ parecer 
j ufto, que o Secular para a izençaõ bufque privilegio, qu_ando o Ec
defiaftico deixa a 'imrnunidade para efta contribuiçaõ; e porque efte 

, meio fe achou fero mais fuave para todos. Efta contribuiçaó do~ reaes 
na carne, e vinho ha cfe começar nefta Cidade, Reíno, e Ilhas do pri .. _ 
meiro deJaneiro do anno que vem de.feifcentos fetenta e .cinco .em di~ 
ante., para ~1aver toda a boa f6rma, conta, e razaó na arrecadaçaó, e 
arrendamento dellas: .Mandei pelas peffoas, que foraó eleitas para a 

-dita Junta dos Tres Eftados, por concorre tem nellas grande experíen
cia, letras, ~zelo de meu ferviço, fazer efte Regimento, pe!o qual 
fe cobraffem os Direitos Reaes, evitando-íe ·os defcarninhos, que pó• 
de haver~ pela maneira feguinte. · 

TI TU .L O lo 
·soBRE ARREC.ADAÇAO DO USUAL DO PINHO. 

CAPITULO I. 

T Odas as pelfoas, de qualquer qualidade; e condiçaó qUe fejaõ, 
íem excepçaó algu_ma d.e pofto, ou lugar, por mais preeminente 

que feja, pagará() quatro reis em cada canada de v:inho, e tres reis em 
cada arratel de carne por entrada nefta Cidade, e feu Termo; e nas 
Comarcas do Reino, e Ilhas, tres reis de cada hum deites generos, 
fem embargo de quaefquer regimentos' privilegias; e fentença.s, qlile 
a feu favor tenhaó os lavradores, ou outras quaefquer peffo~s, que tU· 
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do hei por de rogado de minha certa fciencia, e poder Real, Ç~m em-· 
bargo de quaefquer claufulas, as quaes hei por expreffas, e declara..
das efpecia.Jmente, como fe dellas de verbo ad ve'fbum fe fizera ex-· 
preffa mençaõ, para que fenaó poffa ufa r de lias, p.elo que toca a krem 
izentos fómente de pagH eftes reaes ufuaes, por ferem impoftos em 
Cones, para commua utilidade, e confervaçaõ do Reino , · por cuja 
c a ufa naó he jufto, que algum particular fique efcu fo defta contribui
çaó. E por nenhum Tribuna~!, Cafa da Supplicaçaõ, Relaçaó do Por
to, ou qualquer Juizo, (e tome conhe'ciiJDento do re<juerimento, C]Ue 
encontre efte Capitulo para e:ffeito de o derogar, ou interpretar; por 
quanto efl:a admini.ftraçaó ," por aifento· de Cortes, pertence. privativa· 
memte áJ uLHa dos Tres Efiados; e alcançando Eu de Sua Santidade 
Breye, que lhe tenho pedido na fórma do confe.ntimento, que em 
Cortes der~ó os Ecclefiaítico~ para. coatr.ibuirem pelos uíuaes, tudo 
o que fe contém nefte Regimento haverá l!Jgar nos Ecclefiafticos, na 
fórma do dito Brev~. , 

' 
C A P I T U L O II. 

Ne.fta Cidade de Lisboa fe pagaráó os quatro reis em cada canada 
de vinho, de todç:> o que entrar nella, aflim por terra, como pela bar
ra, e rio; e ·o que vier de fóra do Reino, pagará eih:s reaes em do
bro, fem fe admittir defpeza alguma delles, pofto q_ue fe naó venda 1 
e feja para gafro proprio: d,e cafa. 

C A P; I T U L O III. 
I • 

E no Termo defta Cidade fe c:obrará6 eftes re2es dos ufuaes daquel-
. le, que fe .ven-der ás pipas, quartos, .e pelo míudo, para fe gaftar no 
me f mo Termo; c fe alguma pe!foa, qne fizer eftas compras, differ que 
he _para fe v~nder em outra parte fóra do Termo, dará fiança aos Ofli
ciaes defte Direito, a aprefentar certidaó de como o pagou, aonde fe 
foi vender para defobrigar a fiança. , 

C A P I T U L O IV. 

Na me f ma conformidade fe cobraráó os ditos tres reaes do vinho nas 
Comarcas do Reino, Cidades, Vi lias, e feus Termos·, do que vende· 
rem pelo groffo, e miudo para gafto dellas; e do que nellas entra r por 
mar, e terra, de fóra do Reino, os pagaráõ em dobro ·, e o que fe ven
der para fóra, daráó fiança a trazerem certida6 de como pagaraó .na 
parte, onde fe foi vender, ou gaftar, dent~o no tempo que os Ofliciaes 
d.o defpacho lhe limitarem, conforme a diftancia das terras, ou luga
res para oade for; c0m declaraçaó, que ifto fe naó entenderá nn<juel
les vinhos, que fe comprarem para a India, ou Conquiftas do Reino, 

e 
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é para outra qualquer parte fóra dellas; porque efie fe ha de cobrar 
por entrada' como vinho g.aftado na terra' inda que feja para forneci
mento dos rnefmos navios, e que fe naó defernbarque em terra e vaó 
em Clireitura a ~rnbarcar nelles; e os vinhos que fe comprar;m por 
conta de minha Fazenda, para fornecimento das Armadas, affirn da 
Cofta , corno da lndia, Brafil, e mais Conquiftas, naó pagaráó eftes 
reaes dos ufuaes; e para fe defcarregarem, fe aprefentará certidaó com 
o traslado dos affentos da receita, que dos taes vinhos fe fizerem os 
meus Almoxarifes, feitas pelos Efcrivães de feus cargos, e affignadas 
por ambos; e havendo nifto algum dólo, os taes Efcrivães, e AI moxa
rifes, pagaráó o valor dos vinhos em dobro, as du.as partes para , os 
ufuaes, e a outra para o denunciador, que o for em publico, ou em 
fegredo; e mandando-fe alguns vinhos por negocíaçaó, por conta de 
minha Fazenda, f e pagaráó os ufuaes, como fe foraó de qualquer par~ 
ticular. · 

C A P I TU~ O V. 

E porque em muitas terras do Reino fe trazem as novidades das 
quintas, e vinhas de fóra, para feus donos fazerem o vinho em fua ca. 
fa, onde depois o vendem, por cujo refpeito fe naó póde tomar ma
nifefto delle á entrada. Toda a peffoa , que o fizer nefta fórma, o ma
nifeftará aos Officiaes, quando o vender, para fe cobrar efte Direito 
dos que fe venderem na propria terra, e darem fiança aos que fe forem 
vender fóra; e naó o fazendo, os perderá, oü o valor delles; e affim 
o vendedor, como o comprador, as duas partes para os ufuaes, e a 
outra para o denunciadQr, que denunciar em publico, ou em fegre-
do. · 

C A P I T U L O VI. 

E por quanto nefta Cidade, e em outras Vi lias, e Lugares de fies 
Reinos, o vinho que í~ gafta nellas vai de fóra, e deftes haó de pagar 
efte ufual por entrada, como nefte Regi'mento vai difpofto, para que 
com mais fuavidad.e fe poffaó pagar, e terem· os vendedores tempo 
para gaftarem os vinhos: Mando que até duas pipas fe pague logo o8 
Direitos dellas, e até dez dentro de hum mez , .e dahi para cima a tres 1 

· mezes, para o que daráó fianças em livro que pa~a iífo haverá, em que 
fe lançaráó os termos dellas feitos pelo Efcrivaó, a contento do Alrno
:xarife nefta Cidade, e nas Comarcas do Reino dos Rendeiros; e naó 
os havendo , da peífoa que for Recebedor defte Direito , ou a cujo 
cargo eftiver a cobrança delle. 

C A P I T U L b VIL • 

Para a cobrança deftes reaes dos ufuaes defta Cidade, e feu Termo, , 
fe nomeará pela] unta dos Tres Eftados peífoa qu~ firva de Almox,arife, 
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que feráJ uiz, ~ Executor defte effeito, e hum Efcrivaó que firva com 
elle; .o qual Almoxarife terá a mefma jurifdiçaó, que tem o cfâ impo· 
.GÇaó , dando appellaçaó, e aggravo para aJunta dos T res Eftados fó · 
mente, donde fe determinaráõ a final, e affiftiráó nas Sete Cafas; e e f· 
te Bfcrivaó terá cinco livros, que feráó rubricados por ·hum dos Mi
niftros daJ unta dos Tres Eftados, para fervi rem cada anno ; a faber, 
tres da entrada com titular; na fórma que fe fazem os da impofiçaó; 
hum das .fi.~nças, e o outro da receita; porque inda que efte ufual fe 
arrende, fempre fe ha de carregar nelle, e naó poderá cobrar o âlmo
xarife quantia alguma por efcrito~ razos, com pena d.e a pagar em tref
dobro' e o mefmo fe entenderá C<?ffi o Contratador; e nos a!fentos def
tes livros f e a pontaráó as tolhas de h uns para outros , para a conferen"' 
cia ao tempo das contas, a qual fe fará tambern com os das entrada~ 
da impofiçaó; e haverá mais hum livro tambem rubricado, para feto
marem aos Meftres as entradas dos vinhos, que vem pela barra, e rio. 

\ 

C A P I T U L O · VIII. 
\ 

Todo o vinho que vier de fóra pela barra, os Meftre~ das embarC'a
çóes em que vier, fem embargo de terem dado entrada na Alfandega, 
a daráó tarnbern nas Sete Cafas ao Almoxarife, e Efcrivaõ defte ufual, 
os quaes daráõ juramento aos dito~ Meftres, para que debaixo deU e 
declarem as pipas que trazem ·, donde vem, por conta de quem, e a 
pe!foa a quem vem a entregar, aprefentando o livro de portaló, e naó 
defcarregaráó ü:m defpacho, porque confte terem dado entrada; e a 
peffoa a quem vem a entregar, dará fiança a pagar o ufual; e . fazendo 
o con trario, incorrerá na perda do vinho; e naó manifeftando o Mef· 
tre a carga que traz, perderá a embarcaçaó, e íerá caftigado na fórma 
do Regimento de minha Fazenda, cap. 2 0 4. ; e a entrada defres vi
nhos , fianças, e receita, tornará o Efcrivaó nos livros referidos em 6-
tulos feparados; e mando ao Provedor da Alfandega defta Cidade, e 
aos J uize~ da5 mais deftes Réinos, naó dem licença para defcarregar, 
!em primeiro lhe confiar terem dado entrada, e fian~a aos Officiaes 
defte ufual. 

C A P I T 'P L O IX. 

Em cada huma das portas das entradas EleJ.l:a Cidàde haverá h~m E f .. 
c·rivaõ, que affiftirá na rnefma cafa, onde eftá o da impofiçaó com os 
livros que tem o della, que tambem feráó rubricados, em que affen· 
taráó todo o vinho que entrar pelas certidões que levarem defte ufual , 
que ha~ de eftar nas Sete Cafas de como fica dado entrada, e fiança 
nella que recolheráó, e enfiaráó em linha para o tempo da conferen
cia; e aquelles que naó trouxerem a certidaó, deixaráó penhor equi
valente ao valor deftl! ufual , que fe reftituirá a feus donos, quando 
apreíent&rem a dita certidaó; os quaes livros, e certidões ha6 de vir 

tam:. . 
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tambem á conta para a conferencia, e tias Sete Cafas fe fará cada mez 
deftcs li~ros com os das entradas, que o Efcrivaó do Almoxarife ha de 
ter. 

C A P I T U L O X. 

Haverá mais ~dois Efcrivães, que firvàõ na·arr€cadaç·áõ defte ufüaÍ 
no Termo ·defta Cidade, repartidos em dua~ partes, os quaes teráó 
os mefmos livros da entrada, fianças, e receitas 1 rubricados com os 

· feus ti tu l-os feparados , accufando as folhas hüns de outros· ·par.a a con
ferencia, e· eftes conferiráõ com o do Efcrívaõ da impofiçaó ·do mef
mo Te~mo; e ainda que ande arrendado efte ufual, fempre affignaráó 
no livro da receita os Rendeiros o dinheiro que receberem •; que naõ 
poderáó cobrar por efcritos de fóra; nem o Almoxarife com pena de o 
pagarem em t-refdobro. 

\ 

' CAPITULO XI. 

E parecendo áJ unta dos Tres Eftadps, que faõ nece1fatios mais 
guardas para boa vjgia, e arrecadaçaó defi:e ufual, os porá com os fa•. 
larios convenientes, para que bem firva6. · 

CAPITULO XII. 
' 

Nas Comarcas do R _eino feráó Efcrivães defte ufual os q.ue _o faó cl«:i 
real d'agua ·' applicado á fortificaçaó, e aonde os naó houver, fer4ó 
·eleiros pelas Comarcas, e confirmados pela Junta dosTres Eftados, 
havendo de fervi r mais de hum anno, os quaes teráó tres livros rubri
cados pelos J uiz~s de Eóra, ou Ordinarios; a Cabe~, hum das entra
das do vinho, que vier de fóra, e do manifefto feito dentro n0s me f
mos lugares; outro das fianças do que fahir para fe vender em outras 
terras; e outro da receita ·dos recebedores, quando naõ ·efleja arren
dado; · e havendo rendeiro, femp·re fe ca-rregará nefte livro o que co
h ra r · e naõ poderá , nem o recebedor receber das partes por c f cri to~ 
de fó'ra, com pena de pagarem a quantia em trefdobro. 

C A P I T U L. O XIII. 

E nas mefmas Comarcas dos Reinos fejaó 'executores defre ufual os 
Juizes de Fóra, ou Ordinarios das mefmas ter.ras, com aggravo para o 
Provedor da Comarca, e Ouvidor que tiver correiçaó; e 'tod()s terá() 
alçada, que lhes toca pela Ordenaçaó, affim no cível, como no crime, 
e delles fe appellará, e aggravará para aJunta dos T{es Eftados, aon .. 
de fe determinará a final.. · · 

f .. 
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C A P I T U L O XIV; 

E por quanto dos vinhos, que e~traó fernpre fobejaó de hum anno 
para outro alguns , e dos que tiverem entrado até fim defte anno pre· . 
fente de mil feifcentos fetenta e quatro, que fe naô gaftarem nell~, fe 
deve cobrar efte ufual, por ficar levantado os quatro reis do real d'agua 
que fe pagava para a nova contribuiçaó, os Alrnoxarifes ,Juizes, e 
mais Offici:aes defte ufual, affim nefta Cidade, como nas Comarcas 
do Reino, daraó varejo a eftes vinhos no fim de Dezembro em todas 
as adegas, almazens, e tabernas; e os que acharem, fe carregaráó nos 
livros das entradas nos titulos das pe1foas de quem forem, para paga· 
rem o ufual da fórma que vai difpofto nefte Regimento. · · · . 

TI TU L O li. 
SOBRE ARRECAD.IICAÕ DO USUAL DA CARNE. 

~ 

CAPITULO I. 

DE toda a carne ele rezes de lã, e_cabello, que fe cortar nos aço~~ 
gues defta Cidade, e feu Termo, e das mais Comarcas do Re1 ... 

no, ie pagará tres reis por cada arratel , ou feja nos açougues publicas 
dos Póvos, ou nos particulares concedidos por privilegio meu; e fóra 
dos ditos açougues, nenhuma pe1foa poderá vender carne aos arratei , 
nem a quartos, .com pena de perder o valor delta, e fer caftigado na 
fórma das impoftas pela Ordenaçaõ, liv. 1. tit. 66. §. 8.; a qual quero 
'1}Ue fe cumpra inteiramente, como nella f e contém, e fó fe naó paga .. 
rá efte ufual das carnes, que forem neceffarias para fornecimento de 
minhas Armadas da Cofta, India, Brafil, e mais Conquiftas, e fe def ... 
carregará do titulo da peffoa que a vender com certidaó dos traslados 
affentos da receita, que fe fizer aos Almoxarifes, feita pelos Efcrivâes 
de feus cargos, e affignadas por ambos; e havendo nifto algum defca .. 
minho contra eftc direito, incorreráó as pe1foas que nclle intervierem 
nas penas impoftas no tit. t. cap. 4· da arrecadaçaó do ufual do vinho. 

C A P I T U L O li. 
E porque fem embargo deltas prohibiçóes algumas pe1foas podero· 

fas, e privilegiados, em algurrias'partes fazem açougues contra a dita 
prohibiçaó, a titulo de que he para feu gafto: Hei por bem declarar, 
·que a nenhum titulo fe po1fa matar, nem cortar carne, fóra. do curral, 
e açougues, foh a~ penas referidas, e as peifoas que matarem, e cor .. 
ta rem ·o tal gado, incorreráó em pena de açoutes, e de degredo de 
quatro ánnos para huma das Conquiftas. 

CA-
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C A P I T U L O IH. 

E por quanto em muitos Lugares deftes Reinos cofiurnaõ os mora
dores delles comprar porcos' vitelas ' rnar•rãs ' carneiros,. ovelhas, 
chibarros, e cabras, para fufl:ento das gentes de fuas cafas, lavouras, 
e colheitas: Hei por bem de j:Onceder, que poffaõ as taes pe1foas. com
prar o dito gado' e matal1o 'por fi' e feus criados' para o ,gafto referi
do, pagando por cada cabeça maior de porco, ou porca duzentos reis, 
por cada vitela duzentos e cinco~nta reis, por cada marraõ cem rei~, 
por cada carneiro cem reis, por cada ovelha feífenta reis, cada chi-

: barro cel.}l reis, e por cada cabra feffenta reis. 

C A P I T U L O IV. 

Na mefma conformidade pagaráo todos os ponws, marrãs, e mais 
gado acima referido, que entrar nefta Cidade· vivo, ou morto' para 
fe ga'fiar nella, que naõ for aos açougues ., ainda que naõ feja compra
do; porque por nenhum titulo fe deixará' de pagar ·efre ufual, e as 
peífoail que .o trouxerem, feráó obrigados a dar entrada ~os Officiaes 
defre Direito na Cafa das Carnei, e f€m defpacho delles ferá tomado 
por perdido, ou valor delle, as duas partes para o Di.rcito, e huma.. 
para o denunciador que der a denunciaçaó em publico, ou em fegre
do; e porque fe ha de pagar nefta Cidade, fe lhes na~ pedirá naG ter .. 
ras donde vem mais que a certidaõ de comõ pagou.nefl:a Corte; e o 
rnefmo fe guardará nas mais Cidades, e Villas dos Reinos. 

CAPITULO V. 

A carne que fe cofiuma ~ender no prego da Ribeira defia Cidade, 
fem fer por pezo, paga·rá por cada cabeça de carneiro cem reis, de 
borrego· cincoenta reis' de ovelha feffenta reis' chibarro cem reis' e 
a cabra !effenta rei,s, e da mais a efte refpeito; e fe poderáó avençar 

:com o Almoxarife, na fórma que fefaz com a fiza; e o mefrno fe guttr . 
dará nas Cidades, ou Villas das Comarcas do Reino, onde fe vender 
nefl:a fórma. · 

CAPITULO VL 

De toda a carne fecca, toucinhos, prefuntos, chouriços, paios, e 
1 inguiças; que entrarem nefta Cidade, f e dará entrada na Cafa das 
Carnes aos Officiaes de.fre ufual, e nel~a, e nas mais terras dos Reinos 
fe pagará· por arrateis, para o que {e arrobará ;·.e naó ferá izento cl.efce 
Direito, ainda que feja para f6ra do Reino: com declaraçaõ que o 
que vier para e.fla Corte, rlella ha de pagar, .e naó na terra donde fa
hir, onde fómente poderáó obrigar a que dê .fiança, para que naõ I eM 

· vando 
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vando certidaó da arrecadaçaó .de como pagou , fe lhe pedir o Di-
rei/tO pela dita fiança á maior valia. , . -

C K P I T U L O . VII. 
r . 

De todo o gado qu.e · trouxere.m os Marchantes, Criadores, e quaef
.quer outras peffoas para fe cortar. nos a·çoJJgues, e prego. de fia Cid a:: 
de, fe dará entrada na Cafa das Carnes aos O.fficiaes dcfte ufual ; e do 
que fenaó der, fe tomará por perdido, asduas partes para o rnefmo 
Direito, e huma para o denunciador, que denunciar em publico, ou 
em fegrédo; e os que o defencarninharerri , fendo pdíes, incorreráõ -
em pena de açoutes; e os que o naó forem, em quatro an1ios de de
gredo para huma das Conguiftas, e dará fiança nos lugares, em que 

. o comp'rar, na .fórma que fica difpofto no§. antecedente. 

I 

C A P I T U L O VIII. 

f: fendo cafo que do gado, de que {e tiver dado entrada o dono del~ 
.le queira vender algum em pé ., .o poderá fa~er, dando conta aos Offi· 
ciaes defie ufual, e o pagará do que vender a _refpeito do p.ezo, por 
que fa-hir o .mais gado, que le cor.tar no açougue. 

C ·A P I TU L O IX. 

Havera nefta Cidad,e hum Almoxarif~ · com- f eu· Efc~ivaó, que e.ft~
rá"ó na Meza da Caía das Carnes', qq·e terá6 dois livros rubricados por 
hum dos Miniftros daJ unta dos Tres Efrados, hum fervi rá das entra
das, e fianças, e avenças; e outro da receita: e tambem haverá outro 
Efcrivaó com hum livro rubricado, qne fervi rá de tomar em lembran
ç~ o pçzo de toda ~carne '· que entrar no açougue i que fe pezad n·a 
balança da porta delle' affim al~ataras . , como quartos dianteiros' tem ' 
embargo de qualquer eftylo que haja em contra.rio, CQm titulas fepa· 
rados de cada Ma rchante, ou Criador. ' · 

C A P 1 TU L O X~ 

Efte Almoxarife terá a mefma jprifdiçaó, que tem o dos Direitos 
Reaes da mefma: Cafa, e fúá a cobrança · na fórma que elle a faz, de
terminando as duvidas, e denunciações que houver, dande appella~ 
çaõ, e aggravo par,a aJunta dos Tres Efl:a'dos, onde fe determinaráõ . 
a final · ' · 

. .C A P I T ·u· L O XI. 

E no curral d.as matanças haverá outro Efcrivaó , ' que a.ffi.ft!'rá ao pe~ 
zo de toda a carne que alli fe matar, e -ter~ dois livros rubricados pe· ' 

los 
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los mefmos Miniftros, em hum delles affentará o pezo de toda a car
ne, ~tJe for para, o açougue e.m títulos feparados de cada Marchante, 
ou Criador, para fe conferir com o da balança do m.efmo açougue; e 
no outro livro tomará o pezo de toda a carne , que alli f e matar, e for 
para os açougues concedidos por privilegias, nos .quaes affentos af
fignaráó os Marchantes, ou donos do gado, para pagarem os Direitos 
ao Almoxarife, que fatisfeitos, e carregados em rec_eita, fe riicaráô 
os atfentos; e todos eftes livros, a$m os da Cafa das Carnes, como os 
do curral , fe conferiráó huns com os· outros cada mez, e com os das 
fiz as. 

CAPITULo · xu. 

E nos mais aÇougues, que ha no limite defta Cidade, e feu Termo, 
fenaó, corta a carne fem fe manifeftar aos O.fficiaes defte Direito na Caia 
das Carnes, para tomarem fiança, e mandarem arrobar pelos O.fficiaes 
-a que tocar, e cada hum del.les terá livro em que fe affentem as arro-
·bas d~s rezes, e mais gado que fe matar, pelos quaes fe fará a cobran
ça, e fe paffará ao livro da receita em titulas fep'arados de cada açou~ 
gue. 

· CAPITULO XIII. 

A carne que fe cortar nos açougues dos Reinos, tamhem fe arroba
rá para pagar efte ufual de tres reaes por arratel, e em cada hum del· 
Ies haverá hum livro rubricado pelo Juiz de Fóra, ou Ordinario, em 
que fe affenre pelo Efcriv-aó, que for do real d'agua da fortifi.caçaó; e 
onde o naó houver, pelo Efcrivaó da Camera, ou Almotaceria, e ef
tará prefente ao pezo o Almotacel, que affignará nos termos de cada 
pezo com o recebedor defte effeito, que poderá requerer tudo o que 
·lhe parecer para bem da cobrança delle; e as duvidas, e denunciações 
·que houver, I determinará o Juiz de F6rc1, ou Ordinarip, dando ap
pellaçaó, e aggravo na fórma que vai difpofto · no Capitulo XIII. fo
bre arrecadaçaó dos reaes do vinho. 

C A P I T U L O XIV. 
. . 

Nos Lugares que faó Termos das Cidades, e Villas, que tiverem 
açougue, fe naõ cortará carne fem fer arrobada perante o Juiz do me f .. 
mo Lugar, e affentada em livro pelo Eícrívaó do Julgado, os quaes 
feráõ rubricadps pelo Juiz de Fóra, ou Ordinario da Cidade, ou Vi lia, 
cujo Termo for, para pelos ditos livros cobrarem os recebedores defte 
effeito, os quaes pod~rá6 affiftir ao pezo, e requerer na fórm~ que fica 

. referido no Capitulo antecedente, para que naó haja defcammho. 

Tom. VI. Mmm · CA .. 
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C A P I T U L O XV. 

Nas Ilhas dos Açores ·, e da Madeira fe pagará efte Direito dos 
ufuaes no vinho, e carnes, na mefma fórma que eftá difpofto nas Co-
marcas dos Reinos. · 

T I T U L .O III. 
. ' 

SOBRE· .11 FORMA DOS ARRENDAMENTOS DOS USTJAES, 
e obrigafaÕ âos Miniflros da arrecadafaJJ delles. 

CAPITULO I. 

PAra {e faber ao certo o rendimento defte efFeito, e melhor arreca
daçaó delle:, e f e entender fe bafta p·ara a contribuiçaó dos qui

nhentos mil cruzados , ou fe he neceffario paffar-fe a outro ufual, 
quando naó bafte para f e prefazer a quantia que faltar, aJunta fará 
arrendar efte do vinho, e carne.s, affim nefta Cidade, como em todas 
as Comarcas dos Reinos, e Ilhas, fazendo-fe por fua ordem os arren
damentos; e parecendo-lhe que osde fóra defta Cidade, ferá·conve
niente fa~erem-fe nas mefmas Comarcas , e Ilhas , paffará as ordens 
neceffarias ; para que em cad~ humas dellas os façaó os Provedores, 
que feráú Superintendentes defte effeito, com affiftencia dos Correge
dores, . e] uizes de F6ra das cabeças das Comarcas; e naquellas onde 
o real d'agua da fortíficaçaó anda arrendado pelas Ouv:id.orias, os fa
ráõ os Ouvidores, <}Ue tambem nellas íeráó Superintendentes; e os 
J ui:l;es de Fóra, ou Ordinarios, os quaes procuraráó f e façaó com to- . 
da a ventagem, e fegurança na fórma do Regimento de minha Fazen
da; e nas Ilhas dos Açores terá a Superintendencia o Gorregédor del
las, e fará os arrendamentos c:om o .Provedor da Fazenda; e na da Ma
deira a terá o Juiz de Fóra, e os arrendamentos fará com o Provedor 
da Fazenda della, os qu_ae5 arrendamentos féráó com feparaçaó, o 
ufual do vinho do da carne, pofto que ambos ' tome h uma f9 peffoa, 
·por convir faber-fe o que rende cada hum deftes generos de per fi. 

C A P I T U L O li. 

Os· a·rrendqment-os fernó de dois em dois annos, pondo-fe ~m pre .. 
gaó no principio do mez de Outubro·, e FIO primeiro dia Santo de No
vembro, fe arrematará a quem por elle mais der; e naó Ió rnandaráó 
correr os pregões nas terras cabeças de Comarcas, mas tambem nas 
Villas principaes d'dla s , affignando fc .o dia em;Gue fe ha de fa7.er a 
arremataçaó, a qu~l naó poderáõ fazer dos fegundos dois annos, de-

'pois 
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pois de irnpofto efte ufu~l, nem l!_OS feguintes, fem primeiro dar corr~· 
ta do U>Ptimo lanço na Junta dos Tres · Efbdo:s,. com relaçaó do que 

, conftar' pelos .livros, o q~e ren~~~ no ultimo arrendamento;:· e pari!·· 
cendo áJ unta que f e f~çao _ por mais , ou menos tempo-, o pó'derá· d'if· 
por como melhor conv1er, por cada Comarca, ou em ramos. 

C A P I T ú L O III. 

E para que os ditos Miniftros poffaó fazer e'iles arrenda-mentos ·bom 
~s noticias neceffarias, e poderell_! dar ~om certeza info-rrna._çaõ áJ unta 
dos Tres· EflaElos, antes de porem em pregaõ, exarninaráó pelos li-

, vros o que rendeo cada anno efte Direito, cuja dilígencia feráõ ôbric . 
gados a fazer os Provedores, Corregedores, e OuviGiores das Com ar· 
cas, e Ilhas, quando tàrem ás fuas correiçóes; e acabando algum de 
fervir o feu lugar, antes_de chegar o tempo do arrendamento, deixará 
as certidões ao Efcrivaô da Provedorfa , ou Ouvidori.a, para q\le ai en~ 
tregue .ao feu fuceeffor, -e trará certidaóde corno ailim 0 f~~. 

G A P I T U L O IV. 

Deth~~ arr.endarnentos, e arrernata·çl>es feráó E f cri vães- os das Pr0 .. 

vedo rias, ~ -ouvido rias, dos· quaes leva ráõ o falari'o na fórrna do f~u 
__RegimefltO, e fe lançaráQ. em livro, que para ilfo hav,erá rubricado pe
lo Provedor, -ou Ouvidor ;; e nenhum defte~ Miniftros, a quem fe en .. 
carregaó eftes arrendamer.:nos, nem os mais que faõJ uizEis, ou Offic 
ciaes defte effeito' poderáó levar f.alario, propinª' nem emolumento. 
algum, com pena-de fe lhe dar em culpa em fuas reíidencias; e Eu' 
haverei refpeito ao ferv.iço, que nifto me fizerem, para 'lhes fazer· rner:.. 
cê , · e;ws Superintenderúes fe lh~ arbitrará na~Jl:lnta do-s Tres Eftados 
huma prop,ina co.rrefponde~te ao feu trabálho, e á diligencia que fi
ze.rem ne4a cobrança. 

o 

CAPITULO V. 

Os 
1
Contratadores' ou'Rendeiras' que arrendarem eftas rendas nas 

Comê'J.Tcas, ferá corn. obriga~aó de pagarem aos quarteis de tres em 
tres mezes. dandofe-lhe hum mez de efpera, para po?erem cobrar, e 
pagar , e elles poderáÕ'arrendar aos ramos como lhes parecer, fendo 
por efcrituras publicas; porque fazendo-o·s por efcritos razos; feráó 
·null0s; e rendo companheiros,. o declararáõ ao Provedor , ou Ouvi. 
dor ao tempo da arremataçaó, para fe declarar nella; e huns, e outros 
daráõ fianps feguras, ~abonadas, na fórma q'ue as daó os Rendei.ros 
de minha Fazenda ·, conforme o Regimento de! la , e teráó os rnefmos 
privilegios, que pelo dito Regimento faõ concedidos aos meus Cona 
tratadores, e Rendeiros. 1, 
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C A P I T U L O VI. 

Poderáó DS Contratadores, e Rendeiros defte .ufual pôr os guardas, 
'e olheiros, qu·e lhes parecer para vigia·, e boa c.obrançadelle, pagan· 
do-lhe por iua conta, e concertarem-fe com elles á fua avença fobre 
os ordena ... ios que I.hes houverem de dar, os qnaes fetáó approvados, e 
confirmados pelos -Superintendentes, e o numero ficará no arbitrio da 
Jun ta , pan -q·ue com mui .ri plic'aça@ f:enaó annexem o~ Pó vos ; e os· me f· 
rpos Sup~rintendentes lhes daráõ juramento, para que bem, e verda· 
dei rameate fir_vaó, gua~;dando meu ferviço, e ás partes feu dneiro; e 
no .qae t-oca a0s que fe difpoem por efte Regimento., haja nefta Corte, 
e feu Te r411Q_, nos Alvar-ás que fe lhes paffarem) fe lhes nomeaFá orde.• 
na'Glo-s, que devem levaJ. 

C A P I 'r. U L .o VII. 

Feitos os arrendamentos, e tomad·as as fianças, feráó os Provedo· 
r,es, e Ou v i dores ob''rigados a remetter os traslados authenticos co in 
o das fianças áJ unta dos Tres Eftados para fe mandar regi.(ta'r na Con· 
aderia _gera·l, e ·os proprios ficaráõ em poder dos Efcrivães das Véâo· 
rias, e Ouvidorias em boa fegurança; e dos arrendamentos defta Ci .. 
da de f e tornaráó a-s fianças na fórma que f e prat1ca no ·meu Confelho da 
Fazenda com os Contratadores della; e o o.riginal depois de acceita, 
fe mandará regiftar na Contadoria_, fieando em poder dos Almoxa·rifes. 

C A P I T U L O VIII. 
. ' 

Em cada cabeça de Comarca haverá hum Thefoureiro geral defte 
effeito, que ferá peffoa abonada, e eleita pela Comarca, na mefma 
fórma que o era6 os das decimas, e mais e1feitos da guerra, e ferviráq 
dois annos, a quem fe carregará em receitll o dinheiro deftes ufuaes 
em hum livro rubricaqo· pelo Superintendente delles, e ferá Efcriv:aó 
o que houver fido da nova contribuiçaó; em cujo poder d.l:ará, e na 
primeira folha delle fe lançará por lembrança a quantia ,do arrenda
mento daquella Comarca, quem he o rendeiro, e os tempos em que 

' fe haó de fazer o~ pagamentos, para o que feráõ obrigados os Efcri· 
vães da P rovedoria, ou Ouvidoria, remetter-lhe certídaõ do arrenda
mento, que guardará para a rernetter á Contadoria geral com o livro, 
o quaL fervi rá os dois annos do arrendamento, e nelfe f e carrega.r:á ent 
receita ·todo o dinheiro que receber, de que fe paífaráó conhecimentos 
em fórma para defcarga dos Contratadores, ou Rendeiros, dos Ruaes 
naó poderá receber quantia alguma ,por efcritos de fóra , com pena de 
o pagar em tre[dobro. ' 

I·. CA-
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CAPITULO· lX. ., 

E os ditos Thefoureiros geraes fadó erltrega do dinheiro de feu 
rendimento ao Thefoureiro mór dos Tres Eftados, por conhecimentos 
em fôrma dos livros d.e fua receita ' e no 1iát de cada dois-annos fc en
viaráó ·os livros á ·Contadoria ·ge.ra·l com conhec,ime·ntos em fórma e 
certidões dos arrendamentos · para fe lhes tomar conta' e fe lhes 're
metterem fuas quitações; na fôrma que fe fazia aos das dc:cimas e no• 
va contribuiçaó; e os Almoxarifes ·defta Cidade àaráó tambem' conta 

. na Contadoria gerarl na fórma do Reg~tnento dos Contes • 

. C A P I T U L O !X. . 
. ' <:• 

.J 

. N eilhuma peífoa ferá efcufa nas e o marcas dos Reinos, e Ilhas. dei 
fervi r o,s offici~ tocantes a eftes ufuaes, nem por ift'o Iévaráó fala rio 
por conta d~.mmha F~ze.nda, por fer d.e meú ferviço, e tdo bem li:om~ 
mum do Remo. 

, C A P x·· T_ U L O XI. 

Os Provedores, Quviqores, e. mais '1Mitúftr.os das Oemarcas defte 
Rei.no ;. e Ilhas,, a .quem fe enq1rregá dta Superinten.dct'lcia , teráó 
cuidar~o no principio de ca·da hum .clros arrendam~entos, t]_·uando fotrem 
tomar conta do~ Concelhos, e fazer fua~ correições, de ti ta r devaffa 
d·os d'efcaminhos deftes. ufuaes, e do procediml!nto .dos O.fliciaes -~e 
mais p·effoas que affiftirem a efta cobrança: fe trataraó della com o ~e
lo, e verdade que .c<mvêtP a meu ferviço, e bem dos Póv;os, e fe ha 
peffo.as poderofas , que contra o djfpofto nefte Regirnento t€nhaó 
açougues, e tabenias em fuas cafas ,, ou quintas; defencaminha.ndo os 
Direitos; .e .por ferem poderofas, na6 fe atre:v·em os rendeiros, ou co
bradare~· a cobrallos della,s, e de pelfoas fuas apan.iguad.as) por feCJ. 
re.fpeito; temer, e ameaças; e achando culpados; logo fummariamen.;.. 
te lhe.s fará ~equefrro em feus bens, e pagar em dobro o que <:onftat 
deraõ occafiaó a fe divertir; e havendo queixa dos rendeiros, ferá pa
ra elles o que fe cobrá r.; e nàó a havendo, e co,nftando fó pela devaffa; 
ferá para minha Fazenda, e fe carregará ao ~hefourei ro geral em ti
tulo f e parado : pelo crime procederá contra os .cmtpa·dos n.a fôrma·' do 
Regimento .de minha Fazenda, .ca1p. 204. ; e havead.o denunciador 
em publi~co ., ou . em fegredo, ter4 a flda t•e·rça par-te; e .de tudo o que· 
acharem pelas ditas devaífas, ~q,uando ,fe .reoeH~:er·em da cor1reiçaó, me · 
ôa·ráõ conta por cairta fechada peJa Junta mos Tms E:lbdos, para .rn~ 
fer prefente como fc procede na obfetvaonda defte Regimen.t.o , ·e te.r 
entendiclo fe ha que prover fobre elle, .para o.qhle fa•ço .efl:as n rl pas, 
cafo ·de dev ·afra·, fem embargo das Ordenações e-rn contrario; e p-are
cendo ··conveniemte á ditaJ.unta pt:Ixar pelas devaff.as, pM:a q-ue naó ~a~ 
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. ~a omi1faó, o fará,. e nefta Cidade, e f eu Termo aJunta 'àcrs 'Tres Ef
:tados encarregará a me·fma d'iligen.c-ia:nos tempos-, e aos Mini'fiz:-'Js que 
lhe .pare-cer. 

·C A P I T ··U -L -0 .XII~ 
: ' 

'O Syncltç_aute·s que tornarem -refidencias aos ·din>s 'S·u:p-e·r(ntea~de'Il'tes, 
e Juizes de Fóra, veráó efre Regimento, e particula·rmente pergunta· 
.ráó fe ·o executaraó ., e fiz~raó gua'rdar como nelle lh .. e·b:e 'ordenado, ·e 
c:umprira6 ce_m fua obd.ga,ç·aá ·, dando-lhe •em ·cul-pa ·rude ·o ~ue acha· 
~Tem haverem faltado na obfirvanc.ia deHe; e con·fblildo -pelas dita·s re
,fidencias fize·ra6 , óu deraó ·caufa -a ~algum def.ca•m.iHJto contra efres 
·ufuaes, naó ferá admittido mais a meu ferviço; ·e a copia defte Ca .. 
pitulo fe remetterá a:o De'femhatrgD do Paço, ;para que affim o tenha 
·-entendido, e nas ordens que paffar aos Syndicantes ;lhes irá decla· 
~ado; ,e naó .f e fará corrente nenhuma re!idencia -fern certidaó dà J un• 
.ta dos Tres .E,ftados, ce-1110 eflava ordenado .fob-re ,a ·~obrança das d:~
~1mas., e mais effeitos da:guer.ra. , 

CAelT_UL;Q Xnt.. 

E por quan•tO conformê a refoluçaó ·, que t'o'meí 'fóbre efl:es reaes -dos 
iUfuaes per-tence a el-Ies o fobejo do rea·lere-.; ·qu€ mais fe paga -no vi• 
llbo neHa Cidade, e Termo ·, além dos d(')-is ·reae-s antigos, em que e f .. 
~taó confignad.os os ju-ros., fe,ita averiguaçaó dos que f.aõ, comu man· 
<lei decla-rar ao Senado da Came·ra , o Efcrivaó dus ditos reaes 'd'agua 
;ferá obrig:.1do 110 ·fim de ca.da anno pa[ar certidaó do que .importou todo 
o rendimemto dellc, que ·trará áJunra dos Tres Eftados; pela qual, e 
.relaçaó que fe lhe 11emet~erá do que importa6 os juros, e o.rdenados 
.impoftos nelles; fe mandará fazer conta na Contadoria geral, p~ra 
c Almoxarife entregar o fobejo ao Theíoureiro mór dos Tres Eftados, 
Gue paffará conhecimento em fórma do livro de fua receira para · a con• 
ta do mefmo Almoxar ife, el'Je' fobejo he d·e tudo o que reftar dos ditos 
J"eaes d'agua, depois de pagos os juros, e ocdenados impoftos ndles. 

C A P I T U L O XIV. 
- I 

·Ordetio, e mando _áJ unta dos Tres E fiados, e a todos os mais Tri· 
bunaes, Cafa da Supplicaçaõ; Relaçaó do Porto, e a todos os Defem• 
bargadores, Correg~dores, Provedores, Ouvidores ,Juizes de Fóra, 
e quaefquer outros Miniftros; maiores, e menor~s, Officiaes de J ufti-

. ça, Fazenda, e Guerra, e aos deftrt Direito, e a: toda_s as mais pdfoa~ 
deftes Reinos de Portugal, e Algarves, e Ilhas, que inteiramente 
,cumpraó, guardem, e façaó guardar efte Regimento taó inteiramen
te, como nelle fe onrém, e na ·fórn1a. delle (e adminiftre o dito e.fft:ito 
em quanto durar ,_e fe decidiráó por clle os cafos, c duvidas que hou· 

ver; 
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ver; e quando occorrerem algumas fe vê fenaó potfaó, ou devaó deter .. 
minar P.elo que nelle eftá difpofto fe me dará conta pela] unta dos Tres 
Eíladôs, para mandar o que houver por mais ju.fto, e C·or:tveníente, e 
entretanto fe guarde efte Regimento; por quanto fó á dita] unta fe· 
ha' de recorrer, como adminiftradora deftes e.fi'eítos, com que 0 Reino 
cont'ribue par~ a fua defenfa? e nenhum outro Tribunal, Relaçaõ, ou 
Juizo, poder~ tomar conhec1~ento de c.aufas pertencentes á cobrança, 
e pagamento ·de.ftes ' ufuaes; e tomando-o, as fentenças, e defpachos 
que derem, as hei por nullas, para que por ella's fe naõ faça obra.algu·':" 
ma, por ferem dl:ldas em Juizo ~nco!Dpetente, e por Miniftros f em ju. 
rifdiçaó, para tomarem conhecimento de lias, nem por refoluçóes mi
nhas tomadas por outro Tribunal; e quero, e he minha vontade, que 
efte Regimento tenha força, e vigor, corpo Lei, e Carta paffa·da em 
meu nome, por mim affignada, e pátfada pela Chancellaria; pofto que 
por ella naó paffe, f em embargo da Ordenaçaó do livro fegundo, ti tu-

.lo trinta e nove 'quarenta' e quarenta e quatro' e de quaefquer outras 
Leis, Regimentos, Capítulos de Cortc:s, Provisões geraes, ou parti
culares' e fentenças que haja em contrario' que tudo hei por derogado 
de minha certa fciencia, e poder Real, fem embargo de quaefquer 
claufulas, por exuberantes que fejaó, e fó efte quero que fe cumpra 
e guarde taó inteiramente, como nelle fe contém. Mano~l de·Soufa ~ 
fez em Li~boa a 19 de Novembro de I 674• Francifco Soares Noguei~ 
ra o fez efcrever. . · · 

P RI NCIPE. 
\ 

EU o PRINCIPE, como Regente, e Governador dos Reinos de 
c Portugal, e Algarves: Faço· ~aber aos qu~ efte Alvará virem , que 

tendo reípeito á experiencia, authoridade, zelo. de meu íervíço, e 
mais p~rtes que concorrem nas peffoas dq Marqpez de Fontes, e do 
Coilde de Yilla-Verde, ambos do meu Confelho, que me foraó pro
po.fros pelo Eftado da Nobreza, nas Cortes C}Ue efte anno mandei ce-

-lebrar: Hei por bem, e me praz de os. nomear, para affifiirem por par
te daquelle Eftado, na Junta dos Tres Efiados do' Reino , ao ~efpachq 
dqs negocios, que por ella .fe houvérem d.e expedir, tocantes ao go
verno, cobrança, e defpeza do dinhe~ro, com que os tres Braços do 
Reino ~e fervem neftas Cortes, para 9 fuftento dos J?refidios, que fe 
haó de confervar nas Províncias do Reino , e mais defpezas, e em'pe
'nhos delle ; e pelo .Eftado Ecclefiaftico, pelas mef.mas razões~ e por 
mos propor 'o dito Eftado, nomeo ao Bifpo De:aó de minha .Cape lia 
Real , e a Lourenço Pires Carv'alhó, pefem.bargador dos :aggravos 

. da Cafa da Supplicaçaó; e pelo Eftado dos Póvos;, nomeo ~o Conde 
da Ericeira D. Luiz de Menezes, do meu Confelho, e a D. Franciíco 
de Sou f a. , Capitaó da Guarda; de cuja nomeaçaó, que o Eftado dos 
P6vos conteria em minha vontade, efpero fe dará por fatisfeito; e no 
lugar que me toca nomeo a D.J ofeph de Menezes, Deputado na Me· 
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za da Confciencia, e Ordens, e Sumilher da Cortina, para a fervi r 

-com os mais Deputados nomeados pelos Eftados do Reino, e d.?s Mi
niftros nomeado_s pelo Eftado EcclefiaHico, fio encaminhem o que to• 
ca ao feu Efrado, que mais particularmente teráó á fua éonta , em taL 
fórma, que tanto que vier o Breve, que fe efpera de Sua Santidade pa· 
ra o Ecclcfidl:ico contribuir igualmente com o Secular, para os qui· 
nhentos mil cruzados dos ufuaes, offerecidos neftas Cortes, fc cobre 
delle, fem queixa, nem perturbaçaõ alguma; e efpecialmente enca
minhar~9 a cobrança das dividas, que o dito Eft~do ficou devendo até 
fim do anno de feifcentos feffenta e fere , das decimas atrazadas; de 
forre que com a fua diligencia fe configa efta cobrança; pois he para 
pagamento dos e·mpenhos com que o Reino ficou çlas deipezas da 
guerra, para que o dito Ef.bdo Ecclefiaftico fe obrigou a contribui r 
com as ditas decimas; e todos ·eftes Miniftro.s com o Procurador de 
minKa Fazenda, fervindo de Secretario Francifco Soares. Nogueira, 
c:fcolhendo para iffo os Officiaes de que tiver neceffidade, peffoas de 
toda a fatisfaçaó, que feráó approvados peh rnefma Junta, conti
nuaráó o defpacho, que fe poderá começar logo qué haja tres votos 
na mefma Cafa, ás mefmas horas, e pelo mefmo eftylo, e fórma que o 
centinuava aJunta pa.ffada; advertindo que as ordens, que refultarem 
dos defpachos, que tocarem ao Ecclefiaftico, fe allignaráó fó pelos 
Minifrros do dito Eftado, e aJunta naó con~ecerá de req~erimento 

/algum, que feja contenciofo entre partes, por eftes tocarem ao Juízo 
dos Feitos da minha Fazenda, na _Cafa da Supplicaçaó, e o ter affirn 
ordenado aJunta paí[ada; e além diífo naó tomará conhecimento de 
efperas, e efcufas de pagamentos, fem particular ordem minha, nem 
conh r:erá de requerimento algum, que fe faça fobre a reftituiçaó das 
fazend as dos confifcados, e aufentes , por effes tocarem aos Minifrros, 
que tenho nomeado para os defpacharem na Cafa da Supplicaçaõ, e 
logo tratará aJunta com todo o calor de fazer o Regimento, e difpor 
a arrecadaçaó ·, e cobrança dos quinhentos mil cruzados dos ufuaes, 
com que o Reino me ferve' J1Ue11a de começar do primeiro deJanei
ro do anno que vem de feifcentos fetenta e cinco em diante, e em par~ 
ticular da cobrança de todas as dividas dos e.ffeiros, com que o Reino 
fervia para as defpezas da guerra, que fe devem até fim do anno de 
feifcentos feffen~a e fete; e tambem tratará da cobrança das dividas 
da nova conrribuiçaó, que fe acaba no fim defte anno prefente, para 
que fe poffaó fatisfazer as confignaçóes a que efiaó applicadas; e rudo 
di f porá c9m a brevidade, diligencia, e cuidado que convêm a meu. ' 
ferviço, e terá toda ajurifdiçaõ que lhe compete, pelos Regih1enros, 
Alvarás, e Provis6es, que aJunta ( q~e até agora durou) tinha paffa. 
do, e fe continuará nella com o cuidado que efpero de taes Miniftros, 
e qu~ pedem ~s mate rias que f~ haó de tratar. M~moel Correa deSou
fa o fez em Lisboa a 3 de Novembro de 167 4· Frnncifco Soares No-
gueira o fez ·efcrever. PRINCIPE. 
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·.CONJ)IÇGES DA NOVA FORMA; COM QUE S. MAGESTADE, 
'peta Jttnta dos Tre.r E}lados, andou je arrmdaJ!e o ujuat 

do. vinho, e carne em todo o Reino. 

D OMJOAÕ por graça de Deos Rei de Portugal, e dos A1garv.es, 
dáquem, e dalém mar, em Africa Senhor . de Guiné, &c. Faço 

faber, que Eu fui fervido mandar declarar áJ unta dos Tres Eftados, ' 
por Refoluçaó minha de 8 deJ aneiro do anno pJ:"efente de 17 z 5 , em 
Confulta ., .que a dita Junta me .fez fobre a nova fôrma, em que fede~ 
via fazer o lançamento , e cobrança dos ufuaes de cinco reis em cada 
canada de vinho nas Comarcas do Reino, e·feis reis nefta Cidade de 
Lisboa, e feu Termo, e quatro reis em cada arratel de carne, affim 
nefta Cidade, como em todo o Reino; que o dito u.fual fe arrendaffe 
procurando aJunta nas arrematações, que fizeffe, pôr as condições, 
que lhe pareceífem mais proprias , para fe evitarem as extorsões, que 
motivaraõ· as .que'ixa,s, que f e fazem dos Rendeiros; e fendo tudo vi f- . 
to, e confide·rado · na mefmaJ unta conTattençaó devida a negocio taó 
grave, e de tanta i,mportancia ao bem commum do Reino, c alivi() 
dos póvos, a que principalmente .defejo attender, fe ordenaraõ as di· 
tas C.ondiçÓe$ pela man.eira feguinte • . · . 
' I ~e a minha Refoluçaõ de 12 de Dezembro de I 71 3., n.a par· 
te que~ deixa livre.s a quem lavrar de trinta pi,pas de vinho para cima, 
fómente duas pipas, e dahi para baixo-á mefma proporçaó para o gaf.,. 
to de fuascaf~s, fe ampliará·d.e maneira., que a quem lavrar de trinta: 
pipas de vinno para cima,. fedem livres (eis pipas, e qahi· para · baixo 
fe dará livre a quinta parte até-cinco . almudes; e a quem recolher os 
ditos cinco alrnudes , e. dahi para baixo, fe d-ará tudo livre, e naó pa
g::1rá ufual algurn; por quanto aos Lavradores i que recolhem quan. 
tias taõ Limitadas, naó he tninha tençaõ fe faça vexaça6 ·alguma, e fe 
dem livres para o gafto de fuas cafas, e lavouras os vinhos que recolhe • 
.Tem-de cinco almudes para baixo. · · . 

2 Q.ye os·vinhos verdes, que fe produzem na Provipcía do Minho; 
que por ferem · de menos. reputaçaó maqdei pagaífem fómente tres reis 
por canada , . fe entende daquelles vinhos, que chamaó de enforcado, 
e fe daó em arvores, fem cultura; porém naó daquelles, que .fe culti
vaó, que cavilofamente com o pretexto de verdes, querem feus donos . 
izentar do.ufual de cinco· reis por·canada ;· pó.r quauto todo ·o vinho., 
que fe cultiva, ha de pagar ·os ditos·cinco reis. -

3 Qye o vinho, que vier de: qualquer Villa, ou Lugar para fe · 
vender, .ou emba·rcar em outra terra,. trará querri ·o conduzir.certidaó· 
de guia, palfada pelo Efcrivaó defreDireito; e donde · o n~ó houver, 
pelo Efc-hvaõ -da ·Ciza ,-e-jurada pe.Io Almudador perante o mefmo, 
ou por quem medir, declar~ndo-fe na dita certidaó. os almudes que 
leva; e fem ,a dita certidaó , .. que ficará lançada em hv-ro pelo mefmo 
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EfcriyaÓ, naó ferá admittido a d~fpacho o tal vinho, na terra em qu~ 
D quizerem vender, ou embarcar, e ferá tomado por perdido. para 
que por efte modo f e manifefte· 1 , todas as partes, para fe cobrar o 
ufual que dever, e fe evitarem os defcaminhos. 

4 Qge naó feráó izentas ~s adegas de vinhos de peffoa alguma, de 
~ualquer efh.do, e qualidadé que feja, de· fe lhe dar Vprejo na entrada 
deil:e contrato, e da novidade fwtura, recolhida que feja, ou quando, 
requerido for pelos Contratadores.do ufual, de quaefquer Terras, pa
ra conftar do -vinho que cada hum tem, e a fahida que lhe deu para fe 
cobrar efre Direito; e repugnandó alguem os 'ditos varej-os, fendo re
<JUeridos ·pelo Contratador ·, ·ou Rende.iros , ou feus procuradores, 
primeira, e fegunda vez em prefença de Efcrivaó, e duas teftemunhas, 
fe poderá demmciar q tal vinho, e ferájulgado por perdido para oCon
tratador que der a tal denunciaçaó, per fi, ou PC? r outrem, como tam .. 
bem 0 vinho .que qualc;tuer preffoa naó declarar no varejo que. feder, e 
fe provar o tev.e em qualquer parte que lhe for achado' , vendido, ou 
porvende~ · 

; Q.ge a condiçaó .que mandava pagar o t,~fuaL de todos os gados, 
que f e .compra1fem, ou folfem p~ra c.riar, ou para matar, f e entende- . 
rá fómente dos ga.dos, que .forem para matar, e naó. dos que os Lavra
dores, e Criadores comprarem para o ferviç0 de fuas lavouras, .e para 
ô augmento das'fuas eriaç~es,. nem dos gados que matarem 'para gaf
l'O de {uas cafas, e famílias, fendo das fuas criações , e rebanhos; po ;. 
rém do que comprarem, ainda que naó feja· para v~nder, ·e feja para 
matar para o gafro de fuas cafas, e famílias , haó de pagar por cabeça 
na fórma que difpo.em o Regimento no cap. 3· -do liy. z.; porém <para 
que fe naó C(j)folfunda o gado que cornpraó .par~ o feu gafto, com o que 
vendem , e para fe fabe.r a fahida de hum, e outro, fempre ·o decla
raráó ao Efcriva.ó elos ufua~s ~e feita efta declaraçaó, naõ pagaráó cou
fa alguma do qu~ matarem p~ra fuas cafas, íendo da fua criaçaó; e pa
·garáó fómente do que c9mprarem para· matar por cabeças, na .fórm·a 
do dite:? Regimento; e faltaP.d_o á di.ca declaraçaó, incorrerá·ó na per- · 
da do perdi m.ento do dito gado; e tâmbem fe naó pagará ufual algum 
dos cabritos, Jeitões, e borregos,. que os Criadores matare.m para o 

· ·gafto de fuas cafas, nem tambem·dos que fe venderem, ou feja em pé, 
ou em quartos; ·por quanto c<fre genero de gádo pequeno naó deve 
ufual algum. . . . 
. 6 Qg.e os vinhos de que fe f~zem aguard·~nres, pagaráó ufual, 
na fórma que _ por var_ias Provisões daJ unta dos Tres Eftados fe tem 
mandado ·declarar; porém 'nÇlÓ fe pagará ufual das ditas aguardentes' 
depois de feitas ·, porfe naó -r·er impofto o ufual n~llas, fenaó _nos vi~ 
nhos·, e fe enterider que na con~edaó em ~guardentes tiveraó o feu 
confumo, pelo qual he devido efte tributo á minha Real Fazenda, 
f em duvida alguma, ná fórma das mü!'has Refoiuçóe·s; e ainda que as 
ditas agtaardentes Jejaó feita·~ de vinhos de.rrancados, e prevenidos, 

I , <> 
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fempre fe pagará ufual dos 'taes vinhos, e de todos os que tiverem 
qualquer apmveitamento; por quanto os vinhos derrancados , que · 
mando livrar do ufual, faõ aquelles que fe naõ aproveitaõ por modo 
algum, e eftes taes fe haó de lançar na rua pelos O.fficiaes a que tocar; 
e naô os querendo feus donos lançar na rua, pagaráô o ufual delles. 

7 ~e por fe terem introduúd0 alguns d<;:fcaminhos nos Direitos 
. do ufual do vinho com o pretexto de ferem derrancados' e prev~rti· 

dos ·, e mudado~ de condiçaó em tal fórma, que naó podem ter confu
mo como taes, nem aproveitar:.fe por modo algum, fe na6levaráó em 
conta abatimentos de, vinhos derrancados, fem afliftir á. vefl:oria delles 
hum Procurador do'l Contratadores dos ufuaes das terras a queperten .. 
cer, o, qual affiftirá á vefl:oria, e exame que fe fizer nos ditos vinhos, e 
f e na6 admitirá certidaó para defcarga dos Direitos delles, fem v-ir affi- , 
gnado o dito P':":JcUr(\dor, e os Contratador~s os teráó promptos, para · 
que íenaõ falte ao bom expediente das partes; e com as clitas cer~idões 
fe fará> abatimento aos Lavradores, ou Mercadores, no titulo da entra
da que ti verem dado dos feus vinhos, do que importar ~ ufual do que . 
confiar pelas ditas,. certidões. , que' f e de'rrancaraõ, e prevettera6, e · 
mudaraó de condiçaó, em fórma que naó poffaó ter aproveitamento 
algum; e na mefma fórma fc fará abatimento aos ditos Lavradores, e 

. Mercadores dos vinhos, que confiar íe lhes derramaraó , . fendo as juf~ 
tificações jurídicas, e ouvindo-.fe nellas os Contratadores doi ufuacs 
das terras a que tocar. 

8 Qge para a boa arrecadaçaõ defte contrato, poderáó os Contra..i 
. tadores dos ufuaes defta Cidade de Lisboa, e feu Termo nomear huni 
Meirinho, e hum Efcrivaõ, e 0 mefmo fe concede aos Contratadores 
dos ufuaes das Comarcas, que cada hum delles tenha hum Meirinho, 
e hum Efcrivaó para a arrecadaçaó deftes Direitos; ós quaesferáq pa
gos á cufta.delles Contr-atadores, e naõ teráó maisjurifdiçaõ, que pa~ 
ra as diligenCias dos ditos ufuaes, e ·naõ levaráõ falaria algum á cufta 
das partes; e os ditos Contratadores os proporáó á} unta dos Tres Ef. 
tados por (uas petíçôes por elles affignadas, e pela dita] unta fe lhe 
mandaráó paffar provimentos para fervi rem os ditos ollicios; e tamben1 
poderáó nomear ps Procuradores ., c Feitores que lhes parecer pagos á 
fua cufta; e requ~rendo provimentos pela Junta, lhos mandará palfar. 

9 <:lge os Contratadores dos ufuaes defta Cidade, e das Comarcas 
do . Reino, e feus Procuradores, e Rendeiros, a. quem trafpaffarem 
algumas terras, e mais O.fficiaes dos ditos contratos, gozaráõ de todos 
os privilegias., e liberdades, concedidas aos Affebtiftas defte Reino, 
e aos Contratadores qo Tabaco, -que aqui fe haó por incorporados, e 
pelaJuma fe lhe mandaráó paffar,Ordens, e Provisões n~ceffarias para 
fe lhes guardaTem .os ditoS 1 privilegios; e naó fendo eftes da jurifdiçaõ 
da Junta , f e me faráó prefentes pela mefmaJ unta os requerimentos, 
que os ditos Con~ratad ores fizerem . f obre a obfervancia dos ditos pri
v.ilegios ,. para lhos mandar guardar pela parte a que pertencer, e naó 
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pagaráõ ciza , nem decitna , nem outra algmllia irnpo.fiçaó, ou tributo; 
em razaó deite contrato, affim os ditos Conrratadores, como fcus ren-
deiros, e de tudo ferá6 i zen tos. · 

I o . ~e os ditos Contratadores teráó contra os !eus rendeiros, e 
devedores do ufual a mefma acçaó que co,ntra elles tem a minha Real 
Fazenda, para os ditos Contratadores os poderem obrigar aos paga
.plentos na fórma que difpoem o Regimento dos ufuaes no c. 5' •. do l. 3· 

r I Qye as fianças, qu€ os ditos Contratadores haó de dar aos di
tos contratos , lhe feráó acceitas pelos Provedores das Comarcas, que 
remetteráó á ditaJunta os traslados dellas, para êonftar de fuas abri:. 
gaçóes, no cafo que naJunta naó -aprefentem logo fianças, que por 
ella lhe fejaó acceitas, ou pelo Exee.u-t.or mór do Reino, detequinan
do a Junta , que peran~e elle dêm as ditas fianças. 

I 2 Qye os Contratadores do ufual defta Cidade, e feu Termo, 
naõ cobr~ráó rendimento algum; e todo ó que produzirem os ditos 
uíuaes, ferá pofto em arrecadaçaó pelos Almoxarifes delles, e recebe
ráó todo o dinheiro, que rende.r efte contrato, e os Contratadores das 
Comarcas do Reino tambem naó cobraráó coufa alguma, nem por fi, 

- nem por interpoftas peffoas; e todo o rendimento aos ufuaes das ditas 
Comarcas irá a poder dos Thefoureiros -geraes, que para o dito rece;. 
b!mento haverá nas cabeças das mefmas Comarcas, que feráó eleitos 
pelas Cameras dellas, ás quaes orden·aráó os Provedores aas mefmas . 
Comarcas, ou Miniftros das Terras ,-em que faó .Superintendentes dos 
ufuaes os Ouvidores, ou Juizes de Fór", que logo pel,as Vereadores, 
e mais Officiaes das ditas Cameras, fe façaó eleições dos ditos The
foureiros; e teráó os ditos Provedores, e m~is Mi'niftros particular 
cuidado, em que a poder dosThefo'ureiros ge'raes vá todo o rendimen· 
to, naó fó das di tas Terras cabeças das Comarcas, mas de todas as 

.mais; e que os Rendeiros, a qu€m os ditos Contratac,l~res fizerem tref_. 
pa1fos de algumas Terras, naõ entreguem aos ditos Contratadores, 
nem a feus Procur~doresdinheirQ algum, e que todo entre· no recebi
mento dos ditos Thefoureiro~ o que os ditos Miniftros faráó executar 
in viola v e 1 mente. 

13 OEe .os vinhos, gue fe embarcarem, iráó a regiftar á cafa do 
defpac~o, que houvér na Terra ~onde fahirem; e naõ fendo regiil:a
dos, feráó perdidos os taes vin~os, ou o feu valor,- para o Contrata:
dor a que pertencer, e os ditos vinhos qu~aré agora .paga-vaó por en· 
trada na Terra donde embarcavaó, como fe fo1fem vinhos gaftados na 
Terra, pagaráó fómente hum cruzado por pipa, como fe paga nefta 
Cidade de Lisboa, por Eu affim o haver ordenado por Decr~to de 2)· 

de Janeiro do anno prefente, o que Je entenderá dos vinhos, que fe · 
embarcarem de I 5' de Fevereiro defte prefente anno, em que começa 
efte contr.ato em diante; e o dito cruzado por pipa fe pagará nas Ter
ras donde f e embarcar , e defpachar por fàhida , . por pertencer aos 
Contratadores dellas, 
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14 ~e os Ma~chaliltes na arrobaçaó _naõ tir._aráó lingü~.s. , nem 
coftas do ad~m , nem corrente, mais que fómente meia arroba em cada 
rez-; · corno {e obferva nefta (Çidade de Lisboa; e o rnefmo fe obfex:vará 
nas mais Terras do Rein.o, para q~:~e em todás fej a igual _a arrecadaçaõ, 
e pagamento dos Direitos do ufual, e o gado miudQ fe arrobará na for
ma coftumada. 

1; Q.ge os Ecclefiafticos, e Conventos naó pagaráó ufual algum 
de carne, e vinho, que comprarem 'para o gafto de fuas peffoas, e fa
mílias, que faó obrigados a f~,ftentar das fuas por,tas para dentro, nen1: 
dos Religíofos, e Religiofa.s, e ferventes delles; e para fe evitarem 

, os defcaminhos, que fe podem intJ:oduzir- com o pretexto d~ fer para 
Eccl eGafticos a carne, que f e comprar, daráó as peffoas por quem man-
darem fazer as ditas compras, efcritos jurados, e reconhecidos do que 
mandaó comprar para fe.u gafto, e fuftento; e os J,>relados, e Prela_das 
dos Convepros, daráõ eícritos na mefrna fó.rma; e além do que fede-

' clara r nos ditos efcriros, fe ·naõ levará em conta aos M-archantes mais 
carne alguma, nem aos Taberneiras, ou outras quaefquer peffoa~ que. 
venderem vinho, e carne fe levavá em cor;tta mais dQ que os ditos efcri
tos declararem; e de toda a carne, e vinho que os _dito~ Ecc!efiafiicos l · 
vend.erem, fe ha dé pagar ufual. - . 

16 Qge os pagame~tos dos quarteis fe faráó infalliv:elmentç d_e"' 
pois do quartel ve1:1cido dahi a hum me~, e naó hum quanel noJ fim do. 
outro, e fe naó admittiráó ~eqQ~-rimentc;>s alguns dÇ>~ c!it<;>s Çontrat; .. 
dores, com o prete~to de naó efl;ar·cebraclo o ·rendimento ~ahidq ;-por
qu_e para a: pontualidade dos pagamentos a feus tempos dçvidos, man-: 
dei contratar os ufuaes do Reino. , 

17 ~e ao vinho fe ha de fazer -~conta po.r c a nadas , para o paga
me-nto, -e naó por pipas a refpeito da defigualdade, q!J~ coftumaó ter 
as grandes; porém á1:1 ordinarias fe fará a ·conta pe·r pipas ., como ie fez 
até agora. 

r 8 ~1-e aos Mercadores do vinho fe ha de dar a defpeza ~as que-
bras, corno até ag.ora, e na0 no fim do armo de duas pipas em cad~ 

·cem, como penenderaó os Mercadores defta Cidade, e ,nella haõ d!! 
pagar os vinhos verde_s, que a eftil ~idade vierem a r_azaõ d~ tres rei'$ 
por can:ada, e naó a feis, nem fe ha -de attender ·ao preço-, por que fe 
venderem; porque ou fejaó vendidos por mais, ou por menos, f~m
pre haõ de pagar os ditos tres reis. . 
. 19 Qye nos Con.veoto.s dos Religiofos, ou Religiofas defta Cida-· 

de, ou de qualquer outra parte d~fte Reino, f e naó ·poderá vender vi
nho ás canadas, potes, e alm.udes ·, l).~m nas f'U_as quintas; nem tam
bem fe poderá cortar carne; e dando os ditos Contratadores conta na 
Junta deftes defcaminhos, fe rnandaráõ evitar. 

· 20 ~e todo o vinho, que os Efrrangeiros, e outras quaefquer 
peffc>as mertem em fuas caías para ,o feu gafto, ha de pagar logo por 
entrada os Direi tos do ufual , como até aqui f e fez, -e da mefma forre 

· · fe 

' ' 
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.fe pagará ufual das carnes, que vierem de fõra do Reino, ainda que 
feja para gafto parti~ular. · 

21 Que da aguapé fe naó pagará ufual .algum, nem dos vinagres; 
e dós porcos que os Marchanr.es trazem, e declaraõ na e9trada, que . 
faó para venderem, por-que haó de pagar ufual por cabeça, na fórma 
em que o pagao as pe1foas particulares, que os compraó em pé para 
gafl:o de fuas cafas. · 

2 2 ~e em tudo o mais que f e naó declara neftas Condições, f e 
oh ferve ·o Regimento dos ufuaes, feito em I 9 de Novembro de I 67 4, 
tanto pelo que toca ~s penas em que haó de inco'rrer as peffoas , que 
cqrtarem gados fóra dos açougues, como as que defencaminharem 
vinhos.; e em tudo o mais que pertença á boa arrecadaçaõ defte ufual, 
por ficar o dito Regimento em feu vigor em tudo o que eftas Condi
ções o naó explicaõ; porém no que nellas fe . declara, fe obfervaráó 
inviolavelmente as ditas Condições. · · · 

Pelo que mando ás J uftiças defta Cidade, e a todos os Provedo
res, e Corregedores das Comarcas defte Reino, Ouvidores , J uizeil 
de 'Fóra, e Ordinarios, e mais Miniftros, e Officiaes deJuftiça, e pef ... 
foas .a quem efta for aprefentada, e o conhecimento della pertencer, 
que fendo-lhe re_querido por parte dos Contratadores dos ufua€s, ou 
cl..P quaefquer outras pefl'oas a que tocar o cumprimento das ditas Con· 
díiçóes em geral, ou de qualquer dellas em particular, as façaó intei
ramente cumprir, e guardar taó inteiramente, como nellas.fe contém; 
!em duvida, nem contradiçaó alguma, fobpena que indo contra ellas 
~m parte, ou em todo, mandarei proceder contra quem faltar á fua 
obferva.ncia, com a demonftraça6 que parecer conveniente á meu Real 
ferviço; e para que venha á n·oticia âe todos, fe "mandaráõ imprimir 
eftas Condições para fe re~etterem aós Provedores das Comarcas, e 
mais Miniftros a que tocar, que as cump'raó ~n·teirarnente, as mandem 
regiftar nas Cameras das Terras das ditas Comarcas, para que vindo 
á no'ticia de todos, fe naó faça v.exaçaõ aos póvos contra a fórma di f· 
pofta, e approvada nas·ditas ~ondiçõcs. E! Rei noffo Senhor o man· 
dou pelo Conde de Unhaõ, feu Gentil-Homem da Camera , e pelo da 
Ericeira , ambos do feu Confel~~ ' e Deputados daJunta dos Tres 
Eftados. Luiz Soares de Mendosa a fez em Lisboa a 9 de Março de 

. 1 715'. Troillo de Vafconcellos. da Cunha a fiz efcrever: affigno.u O; 
J ofeph de Mello .e Mendoça. . 

Conde. da Ericeira. 
I 

D. Jofeph de Mello e Mendo;a~ 

/ 
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-· R E G I M E N- T. O _ 
DO CONSELHIO 'DE ESTADO . 

.dLYAR.A,- DELREI D. SEBASTIAO PERTENCENTE 
· . ao C11n[elho de 'Eflado. 

') 
Prov. da Hifl:or. Genealo~ da Cafa Real Pore., tom.~· pag. z~ r. 

E U EL REY.· Faço faber aos que efte .virem, que pela grande 
confiança que tenho 'das peffoas do meu Confelho de Eftado , 
que em tudo teráó o refpeito que devem ao ferviço de o~os' e 

a ffi ao que cumpre a meu ferviço; e bem de meus Reinos: Hei p01: 
bem que por agora fe aj Ufttem daqui ·em diante nos meus Paços em hu• 
ma Cafa que para iffo fe ordenará nelles, :para tratarem das coufas que 
lhes para iffo E1:1 co.mmetter, em que teráõ o !!lodo fcguinte. 
· Ajuntarfé-haõ na dita Cafa todas as vezes que for necelfario r~~ 
gundo o requer os negocias que houver de .rraur, e peJo meit·o~- fed 
tres vezes cada fcmana pela man~ã, ou de tarde como o affentarem ,.: é 
t.ada hum ddles prefidirá numa femaha; fe pfópora 'o que mándàr qu~ I 

entaõ fe trate nella, e precedend~ ·primeiro. os nego cios por pratica 
(para fe bem entender a materi á ) fará votar nelles ; e começando pe~ 
los mais modernos, ferá o dito Prefidente o derradeiro. -

Dura~á ca.da Confdho duas horas pelo menos, e fendo pref~ntes 
o J,Jrefidente, e o meu Secretario a que pertencer affiftir ao negocio da
qnelle dia (que devem fer fempre os primeiro·s que vierem) e com el; 
les mais dois do Confelho o pnderáó começar tanto que for paffada a 
hora a que tiv:erem affentado todos vi r. _ -

. A refoluçaõ que fe tomar em todas as ma terias, que fe tratarem, 
affentará o dito Secretario a que perte.ncer em huma folha de papei com 
os pri nci paes fundamentos, em que fn-r a maior-parte dos votos, e os · · 
GUe· forem daquelle parecer fe affignaráó .íómente no dito ..afferíto, no 
<lual fe d~clararáÕ. os nomes de todos os que fe.acharem prefentes, pof- · 
i-o que naó hajaó de a.ffignar mais que aqtielles em cujo parecer forem 
os mais votos, C.Q!IlO dito he. E feitos e affignados -os ditos affentos pe-
la dita m-aneira ·, fe ·traráó a mir:n para os Eu •Ver' e para effeito daguel~ 
las coufas que· Eu approvar, terá . o dito Secretario cuidado de fe faze
rem as provisões que .forem neceftari-as, fendo de coufas qu .e por elle 
ha_iaó de correr, e· para as que houverem de fer feitas por outrem fe 
paífci ráó rf)rtarias; para que tudo fe cumpra inteiramente .. 
. . .Cada hum dos meus Secretar~0;s te;rá hum-livro -, em que fe Jan- . 

çaráó . 
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-çaráõ as determinações que fe tornarem n~s negocios ~ -". ~e:Partiç~ó e·rn 
'-que cada hum delles me fervem, fendo primeiro as taes dt..~ermio .t çóes 
approvadas por mim. .· . 

Além das coufas que E11 particularmente mandar que fe tratem 
no dito Confelho, fe communicaráõ nelle as mai~ que fe offc::recerem. 
do meu ferviço, e bem de meus Reinos, e aífenrando os do Confelho 
que convem tratar.fe dellas; me faráõ diífo primeiro lembrança, apon
tando e·m particular as coufas, e as rezóes que ha para iffo . 

. Depok; de· ter inteira informaçaõ das rendas, que · por qual~uer 
via pertencerem & minha Fazenqa affi do que valem, corno das defpe
zas que íe dellas fazem, veráõ e confultaráó as que por ora fe devem 
e podem efcufar para fuprimento d.e ot.Hras mais. neceffarias; ~ farfe. 
ha diffo apontamento deftinél:o, e affim mais trataráó no dito Conte
lho das coufas de mor qualidade e importan<:ia que_ tocarem á minha 
Fa,zenqa, que feníõ declaradas no Regimento que mandarei êlar á pef· 
fo·a qu€ houver de fervir de Vedar della na reparriçaõ do Reino. 

E mando aos do meu Confelho, e a<1s meus Secreta rios, que in· 
teirarnente cumpraó efta Provifaó, na fórma e modo que fe nella con
tém , pofto que naó paffe pela Chancellaria, fem embargo da Ordena· 
~aó, que o contrario difpoem. Em Lei ria a 8 de Setembro de 15 6.9. 
. . . f . 

. RE~ . 
. . 

lÔECRETO DELREY D.JOAO IP. .P.ARA O CONSELHO 
de EfladfJ , que Jhe [erv~ de Regimento. 

WT· Endo refpeito ao que o Confelho de Eftado conforme ao~ Regi
. mentos e eftilos antigo.s defta Coroa, defpachava em todas as [e
manas, em dias certos , e horas limitt!das , a fórm_a, e fernilhança de 
Tribunal , propondo aos Reis meus predeceffores as mate rias de feu· 
ferviço, que fe offrecia em ordem ao bom governo de feus Reinos, a f
fim na paz, como na guerra ~ confervaçaó e authoridade de Eftado 
Real, e a que naó he jufto, que mandando Eu guardar os coftumes, 
e ufos antigos, feparaffe efte que 1-Ie ordinario em todos os Reinos da 
Chriftandade, e hum dos mais it;íportantes a meú ferviço, e que o ul
timo Regimento que fe fez em tempo dos Senhores Reis Portuguezes, 
que foi o do anno de 1)69. mandava, que houveffe Confelho de Eftà
do, pelo menos tres dias na fe:nana, e duas horas cada dia; e o ulr~mo 
Regimento que fe fez para o mefmo Confelho de Eftado no t~mpo da 
intruzaó dos Reis de Caftella, que foi no anno .de 1624. t:.rd~;; :anva hou
veffe pelo menos dois dias cac;la fem:PJa :.: e tres horas cad{ ~ a; C. 1~.s or
dens que fobre ifto houve defde o <li :- :> 1nno de 15 6 9· athé- I 6 24. di f· 
poem fe faÇa pel<? menos todas as fegunoas"feiras, que he o que fe ufa
va ao tempo de mi.nha reftimiçaõ. E ao menos, que conforro -:- as neti~ 

. cias, que fe poderaó alcan)ar, fe .praticava antes do dito am'o de 1 í69· 
· ·- Hey 
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Hey por b~ -.• e mandQ que todas ~s:fegul}-~a.~ _fei ,ras ' r O?Ó_ ~.a_hjt?çl.?,_ ·~~ 
~Ia oalrCO _, "e cahindo no mais·ptoximo fe ·aJUntem ostConfelheiro~ ; ·?!' / 
Secretario na caza, e lugar em que fe coftumaá-fazer os.Confelhos de 
Ejfado ás tres horas · da tarde , gaftando 0u.tras ta_!ltas , e começando 
pet9~ papeis e negocios que Eu~manda~ ver,. de que .d.ar4, corta oS~· 
creta'lfJO com a ordem, .e com-a p'recedenc-ia ; ·q.ue ·lhe advêrti.r.ci , ta r-á 
cada hum dos Confelheiros. a~}~111brançarque lhe parecerem nece1fa-

~rio fazerem te, e v·otando fobre o que cada hum adv-ertir, os mais com"" 
. panheircts 7 pah!~eh7do a algufis·; :à inda' que- Haõ féja a"'mafoi:p1 rre, que 
f4! me deve própor aquella advertencia, fe fará della affellto no liYro 
que P~!fl ' ~'ffo lia( Cle-haver ~ qüe ·affignaráô .:cts ·CQn.fêlheh~s~,:~coíitô f~ 
·.U fav.a :rló-sLtempos ;ahtigus ,. á:ma:rgem-~o.,qua'l::atfeliltàí :marllilarei por à 
rezol IJ)ça·ó~ ,: qt:Je fó.r fervido toma r ; ·q-.ue: fe .. dedara.r.~ •no• Confelb.'?··"et~ 
Eftad.o f~guh~fe; e .,porq~tte "os.:~o.nfellhetros,~dre:rR~:ado) ,:-~é- d·Di·re:it~ 
chama 1a nuefrna c0uza·,com os ~Rets, e ve.rdardrel<ras -pa r.tes ;~ e JfeU' corpo 
tem rn·ais Ràciza ob.r.igêipÕ, qüe"'"'ttclos pi óu~r'os ~!Mir~ift llo1-rP'e'lq~ r({ i \ 
me aj u•dar .,, fervi t ·, e .acanfelhatr :com tal cuidado ; .i~Hó .. . ~e am·or- ~;quê \ 
o governo f~ja. muito o, qü~:corrv.em ·ao fer.vi ço ~e :De?sl: conferi~Çaô 
de meus Remos, e beneficto commum, e partrcuia t:,:tle meus VaffdJ 
]os· , 1 hes-,encomenclo ~mais. ap:ei tadamente qu·e poffo·, niéJa;d vg-t!t~ _c-o~. 
toda a liberdade tuda quanto lhes parecer neceffari_9 pâ~r~ re ecllilêg t."'i11 
~fi:e fim-qué fummàmcmt"e .dez:eJa.goardar -no •çm· q1ue .hoje fe p:()der;-' rr · 
acomodar.os Regimentós;antigos·cló ~Onlfe1~0; de Eft~c;lo r, :~m: ~lUán"tb 
Eu lho'naó d(\)u de n0vo t de cemo ha·cj; 4e JÜoceder , ,e efpero ',de tais 
'pefl'oas quaes faé as .que hoje me fervem nefta ocuu1i aça·ó ; o fàçãg d~ 
·maneira, que fe adiante.m. muito a-s cou~aS: per efte meio, que 'en if~s 

· humano~ ( de que he fcir.çá fe v~l ,haó .os Rers•) -paré.ce o mais éHicaz pa~ 
~a acertarem os qüe tan.to o dezejaé como ~u, ,e .pedindo ras ma terias 
.que (e houverem de tratar ·., ou pe,r ferem muitas;, ou pmi haverem mi& 
ter tl)ais tempo, fegundo as o.ccafiocns ,. ma~s dias ,. que hüm cada fe· 
mana, fe tomat.:aó todos os qe~ f~rem nc.ce1farios, qua·es ·e quantos ef
tes _haó de fer, afentar~ó .erttre_ fi os Confelheiws, e o que nefte part1"'! 
cular afentwrem fe comprira. Em J~.is.boa '3 1. de Março .de z 64).• 

' . 
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~fíir ·.o) :t~,í.· c. i .q ~<b:E ' lvlaR·bo:Mo MpR 
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::wp t .·.r P.eg,.0~ 9sd.~n~çaó,-,1 : 1iv· 3·;.dr.·s. ~.~ pr\ndp. ,pag. - ~ ~~ :Ao ·tem ~ q.~ •~d 
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~ ') '· ·).M.aior ::dfficig~·, :q.tle hà na Cafa:l\.:ea1 ·,:he h dorMordom.,o mór; 
·w ·; a e'He p~rtence tódmo: goveQ}O'' eFfuperilílt'êncle~cia delhl ,· e o 

_ ), ) ,d·aràs Jo.r~ens do. que S. ~ageftad'e · l~e manda , e. do mais que 
lhe,.,pá~~<i:e:-J(l}!\}e. a.dnvfêm abf<.tn ·R.eàbfen.iç0 í1a:todos os.Officiaes da Cafa. 
w~ ,.1-:f. ro ttef:io_s,os aél:os~ p~uti1ico~'-atfifte . com feu -baftaó á maó direita de 
~ªa~1gefiad~ ; O maÍSnEh€gaàd ,iJfua jpeffo~ ·; . e nlos acompanhamen
tp '}l\il'Ô .vú peJfoti ~g~ríla ~~mtré.= o ~o.r?o~o m:Ó.Il, e .Sua ~ageffade, f e 
~,~ rhe _,'lquanpft.o 1Cortdeilia.vxei v:a1 room-o ;Eftoq-lilt:>; · e1no .~ao das .Cor-

·uia:JM :â.mrl.ató,dfqu·ér.dà_i. ."'".; ~ r''l",.~-~h/. · · ,.v·l-' , 
rvro::. Nª' Cá~p;ella ~ éàl'---tem:_h~ma> . ca!ddra' enUliUe .fe alrenta junto á 
· r-rpi t!l .... \~-Suw.Ma-g~ilfàlil:eln ··::. .J n ·· '1 :~:; r1' _. r t r., · · . · . · _! • 

~ ~;a<it{.MtotdoJhoUlllónpc:lltenée to;~e(j)ach:o de t~dos· os .filhamentos.) 
e.:n.w .. .oq\>Qs [Fip @'fg.ós~ ; qm.Dp~dlem::o fora:y que teVle fe.u Pai, oú:feu Avô,. 
P·~i1d_é f eu ·Pài ,~e.m llaibrdja ,~ lhes dá logo d.efpacho, para fe lhes fa.;. 
~hJ:~ .. feus ~th"l~ráS11fem co:nfulta-; · e'lla me'( ma r.naneira ó dá ás pelro~s, 
q .I) P;";p~ l:itendem tos foi0s de~ Efeudei:ros ··da Cafa, e Cavallei rfi)s i Mo .. 
~e>~ .-â a· .. :€am.era r Efcudf"!ito~~ FidaFga-·s., "e Cávalleiros Fid{llgó·s, qiae 
ti ve.J.a<r ,.ou•terri .Le;li1jS P~üs 'i ou Av.ós, J:i!lt-ernQS ·com :as' q'lefmas tnorad1as' 
€l f6m eute feit Íii:a ' a terga, p.arte.nGi fór.o. Ç~· Eícudeim. aos ·que naó faó Ic
gjti.clt:0S :. entlámqij!qJ :.'cl:aJos ;nlíefm0r fÓros-.ás• peff'oas que O pertendem pe~ 
las a·c;çóes·ft -'i>U.lllefpe) t<i>·s ·'que' a~legreó: rg:or- J as ·mior'adías ordinarias, que 
tl.Q foro;de GavaHei r9 ·Fidafg0 ~aéfete~~ 'ntos e ctn:co.enta r-eis , naõ 'ten· 
do as ta-.es pdfoa~_ algilm:defeito nó,f:>ngue, riem,ha.vendo fido Officiaes 
mechanicos os que pertendem o ; óro .de ,Moço da Camera, Efcudeir~ 
Fidalgo, ou Cavai lei ro.Fidalg<T, I!f.rl]: feus Pais; porque te~do qual
quer deftes defeitos, da conta a ·Sua Magefta verbalmente, que he o 
modo , com que confulta tULh o que toca a feu o:fficio, e [em fupri
men~o de Sua Magefl:ade J. naó b' adnitte o filhamen ' ..., de Ca aHeir~ 
Fidalgo, · Efcudeiro Fidalga, nem Moç;0 da Camera, ri ;n'-luma · pef-
foa, que te'nh a · ~lgum dus dois de~d ~ os .eferidos. . 

· Tambem conf'u lta a Sua: Magefta 4r verbalmente, com '. 1)'ca dito 
todas as petições çlas peffoa~, que perte_\dem 'o foro de Fid , \o-o ·, qu~ 
lhe naó pe ~tenee por feu Pa1 , e Av.ô, e o rnefmo aos que r ~~ rendem 
o foro de Fidalgo, que tiv~raó feus Pai-s, ou Avós, ~a6 Fendo ell.es 
legitimas ., naô o pedindo pa.ra ·ir fervír á India; porque enta.6 lhes 
·c~r-.~ ,:.~ •• • ', ( ~ 7 · · paf-
, --· I 'l ' • • 
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p~ffa ieus,All ; fe:ni preced·er fonfult~, ·.defcontândo a terta parte 
n<i' .llH> '~d.ia ele.· Ri dalgo Efc udeiro. ·E tarnbem ·coní~lta os que" pedem 
foro de 1fu,ços ·Fidalgos , naõ hayendo reus l?ais ,, e Avós rido o d-ito 
ttHo, fenaó fendo logo tomados por' Fidalgos icc:refcc.rntaâos no foro ' 
de Fidalgos E(cudeiro, ,ou Ça-Valleiro; .. e o mefmo fai aqs que pedem 
morad1~ do ConCelho .. _ E confulta ta~berp .as pe.tiçóes-_dos que pe rten-
dern o for.o dC: Efcud,~rro: , ~ Cavalleuos ·F1dalg:o~, com tnais mor.ad!a, _ 
que a ordwana , f~nao fao os .fi.lharnentos da Ind1a, que por f~ rem mui~ · 
tos i e ab'breviados, naõ f e confultaõ a Sua· Magefta~e. , naó tendo de-
feito as peifoas que os pertendem :· rrem .confultá aos Fidal~os, qu~ 
faó bafta rdos, ou naturaes, que pedem o foro do Pai , o'u Avô, para 
Üem [e/vir á Indía, e os que eRaõ na India, fen-do baftardos, ou na tu• 
raes, fe con1ültaó. Tamb~m fe ,confultaó as pe t-ições dos que perten-
dem accrefcen tamentos de \mqrad1as, ou íupp rimento nos filhamentos, 
.que ·tem condições de i rem~ India., ·ou a oqtra Conquifta. 1 : 

· Ao M c>rdomo :Mór t oca prover os lugares de Moço's da Camera 
'do numero do ferviÇo do Paçn , · e· dar'lic.énça~a afguns que naó faó do·· 

) . . r p ' numero, para ferv~rem 1ep;1 _capa no açg. r . ..- ' 
Provê o Mordomo{Mór ·ao· Porteiro 'tLi Camera, Repofieiros d'a 

C a mera, e <do Eftrado, e Moço~· da Efrri beira, affim do numero, co~ 
mo extravagantes: Reis qe A.rlíl1as, Farautas, e P aira vatúes, ~h a rn-• . 
melas, Trombetas, e Atabaleiros, e todos os .p:u is O.fficí aes 11 .úl -.;. 
cos da Cafa R eal, como faõ Ourives do ouro; 'e prata; Pintor, -n~jj:' . . 
beiro, L ivreiro, ·Cerieir'o, Con(eiteiro, Boticario, e os mais delG 
()Ualidade , e Meíhe de enfinar a dançu as D arn·as ·,. e B ilhador da 
Mcmrifca, e os Fyficos, e Ci.rurgiô.es do numero, e extravagantes! ~ 

T ambem provê o Mordomo !v1ór os C apellães ., que naó f<1-Õ êfó · 
numero dos aétua€S do ferviço da Capella; e a todos os eapellãeS<', c 
Míni'íhos de Lia manda' .fa_zer Alvarás por as portarias do Capellaá mór, 
e aos P régadores de Sl,la Mageft ade. · 

- ,· Tambem' perter\ce ao Mordomo M ór.manda'r fazer Alvarás de Fi ... 
dalgo~ Capellâes, affim ·os qtY paffaÕ a efte foro, tend~ antes ,de_ Cie~ 
r-io-os 0 de F id algo-, como aos ~~ ti e f e lhes dá o di to foro qe Capellães 
F ida lgos-, por .ferem ~lhos, otf n-e}os, de Fidalgos da .Cafa de S. Ma• 
gefrad e · ou por merce nova. · , ~ 

' ' I ·Alo l\1o rdo mo M'ór pertence confu1 ~ar a S. Mageftade todas as re,.. 
nunciações dqs O fficios de que confulta\,s propriedades , e. mandar fa :.. 
~er AI arás de l mbran.ça dellas, e dooimaÍS' que S. Mage,ftade provê 
por c oi.~ lt< , uas em peffoas, qe-e na -<J' haõ de entrar logo na mercê~ 
quf. "ç r~'r · • az, por naó tere,n ida e; ou á~ mulhe~es ,. a quem 'fe 5J a<S 
os O .ffic'·, , ara -feu cafamentl ; ~ as confultas fe_~pre (aó verbalmen .. 
te, como ca dito. E manda . ~ -r Alvarás,p.ara fe ri fcúem d os livros 
d as me ~s, e da matricula o. que fe deraô em alguqs foros com e ttn• 
à as inforh. çôes, ou em outros ca fos,, que S. Mageftad.e manda fe rj[ ... 
. quem a1·gUl a.s p.eifoas dos foms, que t inh:aó, .z 
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,. ·, O ·O:fficr' ó ·de· RfcrLvaó. à1o:s ·.fi1hariténtes h e da :fentaçaõ do· 
M©.rdo.mb · ffl ·~r, e nornea . à_pe1fO:a ,.a,qu:e fe ha. de dar·;?Ie S~a)/Llg~ f· 
t~de o con:lir.rpa ~.ao Q.ito O.Bieioü . ·· ·-F .. • . · ~.~-" . 

( l O M€>·rdorno ·mórcopfult{a.Sua Ma.ge.ftade-oúffieio ·d~· Efcrivaó 
da 1\'Jat<~"icula , TheJounúro da,s Morad1as, TJ.Jef~HJrêiro do Th.efou-ro f' 
Gu.ardaRepoi~e ,_ Tlí.efoure.ir0 àa Tapeçiri11, Meirjnho do Paço, Pr~f~· 
tes d.o fe rviço do Paço., ELhib~iro_ peqúeno; Copeiro peqnen·o, Re~ 
.<-*aé, Man.tieirro, Se·rvidõrês :da Toalha., Comp·rador das corn pr~s _, e 
-M.oços das co mp1ras, Ceva~eiro m®.r , e Ma ri f cal, Apontadores das 
·Mprad!as, EJcrivâes do Thefcnuo:das Moradí~s, do Guarda Repofte 7 

~ Tb.efour·e-i.ro da Caf.:v ·cla .'Tapeçaria, da Ceva daria ; e da mefma ma, 
~ne·i ra cb.nfuh:a tO.S di:ros OJEcios, quando .0s p·edem os· próprietà"\·ios -e fi\. 
fua .v.ida p11ra feus fi·lhos, 1ohrin.h0s , .0ú outras peífoas; quaefquer que 
-[ejfll_@? ' t1JUe penendem_1 .os~ itil os"~fficii_os. , e to~a1S . as fe~ventias · delle!~ 
toca ao M.otd<?mo nn6r ,1 ~ plllo·ve q~Jando . vagao, ou dao eonta os que 
tem recebimentos·. , · . :.-

~ (. _, ; Q . .Mor,td(i)mo i11ór. 1rnand,~, fazere todos @S AI v a r ás de :Moços do 
• Monte , e 1\ionteiros'. de Caya-llo por portarias- do Monteiro m6r ; . e 

1 
diQs,Ga'çádores p.o·r·portaJ'Í,aiS' <do Ca.çad0r mót1 e dbs oito Repdfteiros 
-Je,Gá+VaJlo .por. partarias ·qorRep_ofteíro ~ór, a qll1em · toça a pmvifaó 

. .delle~ ·; . Irias naó o p6d_e. fazer ,fenaó mos Repofrei'ros da Gamera do 
•- .. "?.~i - ~~ . . . ' ~ . 
{lUu 

1 
rJ• - , • ..._ , _ , . 

·, 1L ~- ·Ao Mordo-mo rn@r. toca fazer aju~tar c:ada tres mezes diante de & 
C"om.Ccrivaó da Matricula com os Apo!Jtadores, para darem .o ponto das 

· 1 p:effoas, que tiverem vencidas morad!as daquelle .quartel; e pelo d í to 
~onto f e fazem os .roes das rnorad!as, que.aíiignà por S. Magdhde co~ 

·-r-,;· i.1" do Mordomo mor, p q~al ordena depois ao 'Thefourei ro .. das Mo
~.:fd:.,ds 1 os pagamentos, que; h a de fazer nos roes g,randes; depois. de 
pigos os da Cafa, e da mill:ura, p·or naõ bafra-r o dinheim, que efrá 
-confignado para fé ·poder pagar por intei r-o os ditos roes. 

1 1 

· ,. O ·MordomG rn6r ma nd·a ãb Efcrivaó dos filharnentos fazet a fo· 
lha das comp·r'as do que nella haó de h~,:~r os·Offici aes da Cafa. ' . 

Ao Mord1>mo mó r, toca mandar fi zer t0dos os·.de(ernbargos para 
, pa-gamentos das veiliarias( os ql:l~~~-Ja;á affignad9r. por elle. ; . 

. , O Mordomo rnór manda f~· ~er áo Efcrivaó dos filhamcntos Car· 
ta~; -e Alva'rás a 'Efcrivã~s , .e ,Contadores dos Contos do R~ino, e 

· Cafa, por portarias'·, qu·e lhe 1prefenta6 .rias· See:ret'ar.ias, . e de óuha~ 
p;\nes, em Ci{Ue p,oem vifta, ... .. lhes dá poffe -dos dito§ Offi.'cior~, e d~ · 
·ahnos a eftapatrte fe provêm os l :tos Offidos pelo ·Conf~t\o~ ~ 9 Fazerf~ 
d .. . d Ir. • ~ .. ~ • ""f ·· -.../ -1 a , ~·~n o awm qu,e anttgameilt'é· -1i: .p,r~v1 ao ernpre pe·:C)• ·111'i, ... -: ornw 

, r I h , I . l • J,... , . I . - . 
mo • , · · · t- . · ~ , 

Ao Mordomo mór pertence rQanr u tomar as eontas Ja todos os 
Officiaes da Cafa., que tem O:ffici'Os d"é'\ ecebim:en.tos ~ corno fr õ TJ1e
.fouu:eir.o das M~radías 9 Thefo ur.eiro do Thefou.ro, Guard r R'epoft~.; 
Thefóureiro-da Tapeçaria, llft'ribei.Fo p~qüeno, Comptíiid h das com· 

pras, 



3o-t - ·1icio de Mordorno Mór. 477 
.pras; fhef(j)l - J da Capella, Cevadeiro mór., e no.mea hum Contà"" 
d~r ..,~ (<~hum ~ovedor dos Contos para ~s tomarem , e por {eus defpa
ch~s ~ e "'n--;:a~dados f'e fazem todas as defpezas, e fe levaõ e~m cone-a e 
po.em a vifra nas· contas 7 e quitações, que f e ~ira?- dellas, e por f~a ~~ .. 

- dem f~ fenecem, fem mífo entender a Meza do defpach<> dos Conto& ' 
· nem Revedor da Fazen·da delles, nem o Co~1tador mór; porque Io ~ 

· ~iordorno rnór dá defpacho para qualquer coufa ;, que toque
1 ás ditas 

cotitas, e poem defpacho para o Procurador da Fazenda· haver vifta do 
que as partes requerem. . . . 

Ao·Mordomo mor pertence da f'efperas das dividas "das contas da 
Cafa, e por feu~ defpachO's fe fazem execuções dellas nos ditos Con
-~08, ' e ~lle tem a fuperintendencia ,. em quanto a divida ·naõ efta car .. 
. re'gada e·m receita por lembrança ao Executor dos Contos. 

' · O Mordomo mór manda tom ar conta ao Thefourero ,da Ca'pella 
Real, e por fu:1 ordem fe lhe faz receíta, e delpeza de tudo o que ha 
no Thefouro della, ·e ,por feus mandados fe lhe leva em conta o que 
f e dá , ' ou gafta. . - , - , ' 

. Ao Mordomo mór toca .mandar cp·arnar o Ceva9eifo mor, e fa., 
her ddle a pó~ lha, e cevada., que ha mi·i'er para as cavalgaduras dás 
.eftribarias de S. Mageftade, e mandar lembrar aos V éd-ores da Fazen
da, que mandem comprar a palha ', e cevada, que for necelfari~ pa11·a . 
~odo o aono. · . . . 

.. ~ • 1"1 ,~ 

. E o Guarda Repofte reco,.,rre an M~.rd~mo tnór _a lhe qizer ~ c~~~.k 
affucar, ,e confervas, que fao ne.ceífanas, e 9 ma1s tocante .aquerre , 

1 ·O:fficio, para dar o'rdem; que f e proveja. . . _ . ~ 
Ao Mordomp 11)Ór pertence mandar fazer tUdo · que fe fizer no 

Thefoutto, e por feus ·mandados levar-fe em conta o que fe defpeot..;q 
e mandar faber, que tapeçarias tem S. Magc;;ftade na Tapeçaria, iifé 
'nando a,o Thefoureiro as_ tenha em boa guarda, e por íua ordem fe lhe 
faz receíta, e defpeza, e por feus mandados íe lh.e ' manda levar em 

r conta o qut;> [e gafta' ou dá da Tapeçuia.J.• ' I - -

As peifoas que vem da I ,.Jia a requererem, que f~ lhe d~ a mora
.d.1a, que venceraó do tempo qti~ venceraó da viagem para e:fte Reino, 
manda o Mordomo mó,r paffar r~p clado para na Cafa da lnd1a fe paff'ar 
certidaó do que confl:ar. · . 

· Ao Mordomo mór p_ertence apó'feotar os Offici.aes da Gàfa, e fd .. 
· ros continuas do fer.viço della, quàndl por elles Ine faõ requeridas 

' f~as apofcntadorias; e conhece das ray.hs, que lhe daó para iffd , de 
~ue dâ. ,~ nt· Y';v. Mageftade. ~~ r , 

/' =: .'/ao algumas peft as petfendern vencer moradias de teus 
foros ~ f< 1~ mba rgo d.e vivere ...._ d nde as naó pódem vencer, ·ou de te
rem Offi·: , g ue o i m p ida , o Ho .Kra co ufa , ao Mor~omo rq.ór perten.., 
·ça dar 0-r:f.l ta a S. ~bge ftade - ;e''luas petições. . . . . 

Ao' : o rdomo :n ór pertence mandar paffar Capas a alguns dos 
Offici~es n ai ores da Cafa, de feus Officios , a dar~lh& poffe delles, co"' 

mo 

I 



/ 

I 

~ I 

. . 
Prerogativas do Officià 

,mo-~ó Portei ro mór, .Efiribeiro mór, Meftre-Sala, - nchant.~s, e a 
outro.s. . ·· 1• • _ , ' 

, , .. Manda o Mordomo mór por feu mandado pagar n _.Ja. ar.no no 
Thefoureiro da Chauce.llaria aos Apontadores das Moradías huma _or· 
dinarià de_ papd; tinta, e·penn;:ts para exerci cio de feus Offidos. 
t Paffa porta.rias para as mercês·qrdinarias dos Apontadores,. The-· 
foureiros, e Gu.arda.s da Tapeçaria; , e de outros Offic.iaes da Cafa, e 
foros della i pélas qu-aes f~ fazem Provisões pelo Collfelho da Fazen-
da , e a outras peífoas. · . ) 
_ O Morâõ~·o·rmór éoAfulta a S. Mageftade as petiçóe., de Fidal
gos, que éfl:udando nas Univerfidades de Coimbra, ou Evora, perten
d:em vencer as moradías de feus foros ·em' quanto effudaó; e 1~ S. Ma ... 
gefta_de lhesJaz efta mercê ,,_e que fejaó pagos n? ~hefou,reiro da Obra 
Pra como fe concede muitas vezes, paffa porta na, e l')Or ella fe lhe 

' . r 
faz Provifaó pelo Efcrivaõ dos F~lharnentos, e a cumpr~m ós V édores 
d_a .Fazenda. _ _ .· 

.. D Mordomo mór man~a paffar mándaJos para fe pagar a cevada. 
-aqs Officiaes da Gafa, e· foros d~lla, que ·a rem em cevada rna Cevada~ 
.riá. ; . e eonCulta a S. tMage)hJe as petições das pelfoas, q_ue-pedem fe 
lhe·págue a cevada que tem €om feus foros, em cevada na C~vadaría. 

· !Nosliv·ros-da M_atricula fena~õ régifl:a Alvará, Prbvifaõ, ou Car~ 
Ja, 1• •• 6 he levando vifta do Mordomo mór, nem man~ado, ou def• 
&<t\.do algum, :que .naó feja por elle 1affignado. · ' 
· . Provê Caçador de ~aQ da moftra, e_ Tangedor de ~rpa, e Mufi .. 
cos da Camera ~ . · · . 

As .portarias do Mordomo mórnaó fe lhes palra~ tempo, ainda , 
u. ;Qaffem de quatro mezes. . . 

=~1 Nas· Cartas, Próvi.sóes' , ...... ou Alvarás, em que o Mordomo mór 
' poem vlfta ,!e fe embargaó na Chancellaria, lhas traz a cafa o Porteiro 

dclla ~ ,c; c~õ-:a~ce dos e-m·!:>argos, mandando c~amar dois Defe mbarga .. 
dores para adJuntos. ~ ' , 

E qtiando fe offer6lc·e ~oufa\do ferv.: )O de S. Magefl:ade tocante ao 
cargo de Mordo~o mór, em que feja .1eceffario affiítencia de Defem
bargador~s ., ou C~r;eged<?r:s d~j.;.r.i t e ~a ~orte, os ,chama a fl}il ca- ' 
fa ,para lhas communtcar , e. te V~ e aa tal JUfttça, para Jhe encarrega~; 
o que convier aó ferviço de-8. l'JI g.eftad·e; e ás maí ~J ufríças·inferiores, · 
affim ,defta .Cidade, como dq ~\e-ino , manda . paffar mandados, para 
que fe lhes façaó as diligenci<' que lhe commette. · · , · 

Jr' M d , ...,_.... r )t . E em euetto; ao or o m~..· mór. pertence todo o go, ~rn, ia Ca~~l 
Real, primeir?lugarnclla,:preh 'tr os)ügaresa roda ;t l!.'-l ·-r ffoa: . 
pmver os 9ffictos de lia: fazer todos "o& Jharnentos, e tud, j _1 1ue toca 
a elles; e os mais que n~fte pa.pel ;~é c1 ara, e do que nel kfalrar por 
di~er, de que eítiver de po1fe, em u't~õ do dito Officio. . . , 

I 

FO-
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D ONA MARIA po·r graça de Deos Rainha de, l'ortugal ,'e 
dos A. lgarves, dáquem, e dálem mar, em Africa Senhora d~ 
Guiné, e da Conquifta, Navegaçaó, Commercio da Etbio

pia , Arabia, Perfia, e da· India, &c. Faço fa@er, qmrEu fui ferv·ida; 
a requerimento de Agoftinho J ofeph Soares,. mandar.p-a:ffar.a Proyiiaó 
do theor feguinte.;::::: Dona Maria por graça de Deós Rainha de Por'
tmgal, e dos Algarves, dáquern , e dálem mar, em Africa Senhora de 
Guirié, &c. Mando a vés, Guarda mór da Torre do Tombo, que .deis 
a Agofrinho Jofeph Soares o tra-slado .do F o-ral de ·Lísbqa , . e fua Pot
tageiD;, com todas as ampliações, e de~ogaçóes, que até o prefente 
tem havido, de que em fua petiçaô faz men~a-ó, o qual lhe dareis na 
fórm~ ôas ProvisÓ'es paffadas pará .f e 'darem :femelhantes 1:raslados.. E 
pagou ·de novos DireitGs trima-reis , tque fe:tarregáraó ao TJ,..i_~"" i .. ~ 
ro delle no livro decimo da fua r_eceita a.folhàs duz~ntas vinte e~·1 :. tl:'o 
'Verfo, e fe regiftou o conhecime-nto em fórnia no livro quarenta é f.Gl-e 
do Regiil:o geral a folhas cento e dez •. A R~inha noffa ·Serihora o man .. 
dou pelos Miniftros abaixo affignados, do feu Confelho , e feus Def .. 
ernbarga.dores do Paço. Manoel J ofeph Pereira a fez em Lisboa ; ,'- ·~ 
ze de OutYhro de mil fetecenros e noventa . . Ddla quatrocentot ..-~-:: · 
de affignar oitocentos reis.:: J ofeph Friderico Ludovici a fez efcrevelf.' 
J oaó Xavier Telles de Soufa. ::::Manoel Pedro f o de Lima~ ::;:: ' E fendo 
p affada pela Chancellaria, foi aprefentada. ao Guarda.mór da Torre do 
Tombo, e em feu cumprim~ to fe bufcaraó os livros della, e no de 
F oraes novos da Província d5 Ei}:rernadura a folhas · hum a f e achou a 
Carta de F oral, dado á Cidac ~de Lisboa do theor fegui.nte. 

-jForat da Cidú~e de Lisboa. 

DOm Manoel por graça de Ocos ~f'.r de Portugal, e dos A1garyes, 
d\oJef:, e ~alem mar, ~·~ 1AJ'r:.~~a ~enhor d~ Guii1é, ~da Con

quijl- - . y:.gaçao, Comm~,~_:.Ic .,._ ~t10p1a, Arabra, Pedia, e da ·In
dia &c.{ l ~uant~S efta nom ..... aó~a _de Foral dado á noffa muy Nabr.e' 
e fempre eal C1dade de L1~'Joa vuem : Fazemos-faber, · que vendo 
riós qt'cmo o Officio do R et 'naõ he outra couza fenaó·reger bem, e 
o-overnal (eus fubditos emJuftiça, ·e Igualdade, ha qual naó h~ - f@. 
~ente dar ~a cada hum ho que (eu for; mas ainda naó deixar a.cqui:rír, 
nem levar, nem tornar ha nimguem fenaó ho que a cad·a. hum direita~ 

mente 
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mente pertence; e .vifto iff~ mefmo qt.Jomo ho Rey ht 0 ,tígado ppr r,.J 
·<:atrego que tem nas couzas em que fabe fe us_Vaffallos ~es..~. ·~e. -'111 a· 
gravos, e males lhes tolher, e tirar pofto que pelos dagnificados re
querido naõ feja, q~_erendo Nós ~atisfazer ,no que a Nós for- p~ffivel 
c9m ho que fomos obrigaqos; vindo há Noffa noticia, que affim na 
no1fa Çida~e;qe Lisbo~, Auorno em muitos Lugare~. de ~Noffó,s Reg· 
n~s, e Senhorios, por ferem' h os •Foraes que tinhaó de muy longos 
tempos , e os nomes 'das moedas, e inrrinfeco valor dellas fcnom co· 
!JilQéci'aó ., (e p;ór affim naõ,)p6Berem :fer entJendidns.Via1Iim porinuitós 
.àelles eftai.emiem ~atip1 , e ouúos el!l·lingu·agem antiga , e defacoftlu
·màd.a f e levava., e pagava ·pqr eHe·s h<i> q'ue ve·rdadei.rarnente !enom ~-:-· 
,v.irarp·agar; e · querenüo~ todp ·teme8i_ar ;, q.uomo com toda d aceza, e 
~·e.vdrude f.e1faÇa ', mandámos.tr:az'er ~odopos ·For9·e·s das Cidades·, Vil: 
las; ·eLt(gàrés d·eno.ffosrRegnos, se.haá outtas Efcripturas, e Tom "
b-oS". por:qué nolfas rend.as fe anecadap r, .e enireg.a,r em nolfa Cor.re amo 
Doél:or Ruy Botto do Noffo Confdhe. ,, ~ .No.úo G::hanc.ell.er Mór, e 
-aho: Doaof Joaó. 1Fa~anha )do Noffo Dezembargo_,- e mandamos vir 
1\':om"' hos ditos Foraes-, ce E{cr-iptu.r~s, lnquirirçóe-s, e Autros ' que em 
.xodolJo:sfobredi~os Lug~·reS'.mandámos publica~ate tirar do modo, 
e maneira etn :que fe oSrditos Nolfl'ôs bil:eitos, e Renàas tiravaõ, e de 

~'Í un·tr ' ,t ~·Jó,yaõ -:d?a_ntes reêada~F ,, juntados pa~Ta i1fq nos Confelhos ' e 
~m·'nâs pelroas .que hos taes. Di-reit<i>s-pagava0, ou de Nós tinhaó pe
is...to.dos ~er.em h-as ditas juft1ficaçóes ,) e exame, ·e pera Jcada hum por 
.fua·part.e ·allegar. ho que qaize1fe, e ··,mandárnos .bufcar Noífos Tom • 
.bos·:, e.Rlecadações antigas, .ee,rn outras partes onde nos pareceffe que 
::·:~;- a couzaJe po&eria fobre. efte cd.Ó achar que ·pera decraraçaó dos 
~: ..... r -c•oraes ..podeffc aproveitar; e affim maodámos ver per Direito al.
.gumas duv~i:dhs que nos pareceraõ nec.elf~r:ias fe yerem primeiramente 
áóerca-;:'dos ditos Foraes, e Direitos R._~a.es, nas quaes m:mdámos ver 
pbr.todóllos ·Dezemhar.gadores, e Letralde>s d'ambas h:as Nofras Cazas 
.cYa Suplicaçaõ-, e dolCivel, .~ has fob~\)dit·as duvidas foraõ per elles 
todGs detreminadas , ~ e,per ·Nós aprt;>va:fas, e affigna.das; por hem das 
GUaes· todalla·s pefFa:as de; No1fo~ )\eg~JS, e fimithantes Direitos., e 
couzas levavaó foraõ J udicialme ·..;ouvidos com noffos Povos perante 
.o dito ChancelJe.r Mór, e DioR:~) .Pinheiro, Vigairo de Thomar ~ e· 
Aélminiftrad~H perperuum dolr1ofteiro de Crafto d'Avellans, e Joaõ 
J>írez das Cub.rituras CãvaJ·lei ·o da'Ordem d'Aviz , é Commendador 
à e S~mta Maria da Villa na Vilt de l\lonte Mor, ho 1 ~ ~v.,o, .r de Saó 
Thiago d'Alfayates Doél:ores in - -:: que:_ Jure, e per hc1 E"·.>·· .::.:----iado. 
R:ay da Grã do Noffo Dezembargo , Dü lernbagadores dc-~B,.i. : ,gravos, 
ei:n ha No1fa Caza d~ Suplica.çaó , ~ gert;l1es .toraó detremjnaâas has 
duvidas que em cada hum Lugar,, e For:' hav1a por bem das ditas de· 
-tf.emina.çóes, e per h uma declaraçaõ que mandámos faze r "ce rG:a da 
,va:li:a das m,oedas pera há qual mandámos vir de cada h uma das Com
ma;r.c-as de Noffos Regqos hum Procurador por toda a Com marca, hos 
- .r: :i' quaes 
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quae ;:. Proc Jtes foraó juntos em ha Nofta Corte, e em ha Nolta 
.1 ·~· .; ~, 'Ca, !, fe:tentes alguns Grandes de Noffos Regnos, e de Prela
dos delle~; e com hos do Noffo Confelho, e Letrados detreminarnos 
ácerca das ditas moedas o que fe per ellas de-v·ia, é haja de pagar, fe- 1 

gundo na Ley que fobre iffo fizemos claramente he contheudo. E vi f
to affim hg,For~I verdadeiro, e antigo da clita Cidade dado por ElRey 
Dom A:ffo't1fo Henriquez; e Tifro os ditos exames; deligencias, e de
treminaçõ~s acimá declaradas achámos que Noffas Rendas; e Direitos 
fe devem f:e pagar, e al'recadar em ha fobr.edita Cidade na forma, é 
ma'lei ra CfUe adiante nefre F oral vai deelarado, no qual pofto que al
gumas <;?UZas vaó em_ alguma maneira di:fferençadas na paga dellas 
m ... ~:""' ~ "/ por refpeito dos lugares donde vem' ifto fe fez -porque po~ 
muy antigo tempo fe achou que íempre fe ,affim arrecadaraó na dita 
Cidad~ fem nenhuma co}ltradic\SaÓ, quomo fe ao diante fegue .. . 

Regra Jo pam. :=::: Linhafáõ 

D. · E toda ca~ga dé tr~go ; fev.ada , centeyo ; milho painÇo , aveya ci 
farinha, de cada hum delles, e linhaça que ~s homens de fóra 

~rouverem pera verider aa dita Cidade, ou na dita Gi<fade os homen1t 
de fóra comprarem, e levarem pera fóra do Termo de lia 1 pa~r11ó de; 
carga mayor tres c-eptiis, e d~ carga menor dous ceptiis, e dto. . oftal 
gue ferá de quat~ro alqtJeires huú ceptil 1 levando a carga mayor, ent 
d~zafeis alqueires , e dos ~i tos quatro ~lqueires ·pera baixo .em qual~ 
qqer cànthia f e pagará huú cep'ti.l quaild<? vier per~ vender, e . f e tira~ 
rem pera fóra cinco·alqueires, e d'hy pera b_aixo , naó pagaraó ~OJ'-7~ 

-~Iguúa de Portagem, nem o fara& faber; e ifto affy vindo, t?u ,( ·.,d.a 
per Mar, como pe~ Terra, na6 vindo per Fooz, porque vindo 

1pet. 
Fooz pagaraó Di~ima, falvo o que vem per Setuval , e Alcace_r que 
pagaó por alqueire huú ceptil, e os que vem pe.lo de Synes, e d'OJe .. 
mira .pagaó de vinte ~_lqueires huú. E de todo pam cozido, fogaças 1 
bolos, bifcoito, queijadas, . íellos, faltares na6 fe_pagará Portagem 
alguúa, nem feraó obrigados fazerem fabenws Officiaes della. E de 
todo trigo, e outro pam que 1 ·~-e ~ tLr~ moer, e trouverem; naó pa"!, 
garaó Porta~em, nem o faraó faber ~ affy da hida, como da vinda" 

Sal , ::::::! c a • • 
. , . .l.l • . 

F r..;.;f(a~ , e cal naó pagaraó· Porj:~gem, faivo vindo per Fooz pá-\ 
-ga-. "_: f._ ízima. lte~ cin .a' e ·oagaço d'azeitoo~ naÇ) f~ pagar.á ne~ 

nhuú rm~: . .t·o de Portagem' _)Of'') que venha' ou va per Fooz! . . 

I 
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Pinho , -e viwa"gre. 

• I ~ 

DE toda·oorga de vinho que os homens de 'f"óra houverem aa dita 
·Cidade ; -e -Termo p•e,ra vender de qualquer'par'te doJ~;egno., ~ffy 

per Mar, como per Terra, ou comprar n<a dit'a 'Citlad·e, e}Termo, e 
levarem pera fóra 1naó vindo, ou fah~ndo pé'r -Fooz, paga ra!) por carga 
tle befta rnayor meyo real, e pot•carga de befta mrenor dou~ ceptis, e 
por ·c<Jfhl ~uú cep~í.l; e q~ando os ditos vinhàs vierem' ou forem per 
agóa éontarfeha por ·car.ga mayor doze alCI)ueieS', e por menor feis ai
mudes, e co-ftal tres al~udes· , é por efte, refpeito d1e tres ahi.Qdei ~ e 
c'hy pera 'ba~~o · fe pa-gará hu'ií cepti! ._do 'que vier pera vender; e;~ pe'!" 
r.a ·· fór~ ti rarêm menos de; tres almodes 'naó paga-raó couza alguma d·e 
Portagem ;.-e .fe al.g-u'ma:s pdfo·as 'eu Men::acr'are·s.:trouvefem .h o di·ro, 
vinho pera defpeza de fuas cazas em quanto efteverem na dita Cidade 
naó pagaraó_ dell~ h o di't:o Di·retto com tanto .qu-e naó venha per Fooz. 
E de qualque~ vm~<? que entrar, e [ai r per Fooz fe pagará o Direito 
ªene nefta mãn·eira; a fa·ber.., fe vier de Mondegô, ou do Porto, ou 
éle quaefquer Lugares defta banda cla parte do Norte pagaraõ Dizima 
na "Alfandega pd~. ·entrada, e i.ffo mefmo pagaraó a dita Dizjma os vi;. 
nhns -·~u~ via: ré'~ 1pela dita Fooz q;ue entrarem .de Setuval, Aka'cer, 
o One'fnira , ·e do de Synes, a ql:fal Dizima fe pagará na Portagemo 

. Porém fe os <qlie -os di-tos vinhas lt:'roove·rem_ a a ·~'itá ·Cidade leraraó dei..; 
la tonees v{lzios, e paga·raõ ·cle11és Bi,z.íma a~'faida, ferlhes'ha defcon~ 
tada -á entràda da 'D·izima dos ·dito's vinhos quanto pagara6 dos ditos 
..... _ · : s, e f.e -_1erxarem pen·h·ores.. aa 'faida da di,ta louça pera trazerem 
·,y. JS vinHos em 'e.Jia, ferl'heshaó dados os di t"'s penhores , p-agan .. 
do. intel·r~mente a Dizima dos ditós ton·ees de vinho por refpeito foo

<i'P'ent'e do 'v"inho qqe trouver:aõ, e na1Ó da louça. 'E fe algumas peffoas 
qtiizerem ca'rrega·r per Fooz ho düo vinhq, p::~garaó por cada tonel 
huu aJmude e meyo, .e a part<r que o carregar lerá obrigado de opa':' , 
g :u a •di ·n_he~ro ao refpeitó d'o qu.e Jhe 'tdt~>u ,_e ffo. R·e ... n,deiro, ou os 
Noiros Officia'CS ~ effe preço lho reccb. rao, e tomarao. E as peffoas 
que ho düo vinho carregarem ;~t> '01~vuverem de fuas novidades, c 
"'en::hs, ou per outra ·qualquer Jljlaneira fem o comprá rem, pagaraQ 
ho dito almude e meio a refpe._jj,) do que valer na dita Cidade, e jfro ·I 
~ff, ·de vinho que fe trouver deiió rà-doTermo d~ di ta Cidade, como do 
que fe cpmprar na dita C idade;. "' Terrpo P.era fe hav.e1 ...!= ~r-:~Vi nr. E 
e~e:Dire-ito 11aó pagaraõ os mora~ .. r_s da dita Cida~e, e llu· ~~crrp ... o, 
m:nr pagara~ ho ditd_ Dir~ito c:)s ~er~ad' res qus. carregars-.--.'.~a U1.:a 

·C1dade'iin vmho qu'e levarem pera ft _..s ~eberagees pera a v1agern, fe
gundo acompanha qu7 leyarem; e d1 v 1ho qtae trouverem, ou lera-
rem em barriz, ou piparqtes quaefquer pelf~as, naó pagaraõ nenhi1ú 
Direito na Portagem. , E. f e alguúas peffoas, ou Mercadores que. ndÓ 

forem vizinhos de Lisboa' trouverem vinho de fóra do Tén410 da Cia 
da de 
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iade per-a t .1rregar péra fóra; e1:o derem rutnl>rclo dos Navios fem d 
i:..<\ ·~t • . -,m ~e.rra, ·naó paga·raó Direito os que o trazem, e pagat.oham 

·OS"qUe o dito yinho car.Eegaó ao dito preço. do ~i to al~ud~ e meyo ;. 
·porém fe . as di tas peffoªs de fóra-que o dito •:v.inho. trazc·m 9 fundi are~ 
em ferra pera o yender~m encafcãdo, pagaraõ- ho dito D·if.eito; e ou?. 
tro tanto r- gará o~qo:e lho ·comprar. pera carregárpenr fóra.' Porém do 
vinho que i . .troQver-pe-ra vend~r na·dita Cidade atavernado, fe paga:
rá feu Dirêl. U.O, corho nefteTitu}0,_a-dianre ·ferá · declarado. E fe efta; 

' • I 
peffoas q-u .. affim ho d'ito Yin L!o trp_úverem t~verem dad·os penhores 12_á 
P.ortageP• pollos tonees,, e pipa.s .quando os da Cidade .kvarerri, fer-
1 h~sha_m Had_os os di-tos. pen,hores 'fem f'agarem da d'i~a loúça mais Dil"' 
rei to a~gum rde . B0·r.té:1gem na. dita Cidade. E.fe per v~mnl•.lia• eftes q_ue 
ailim tro1Jverem

1

os·di.to.s vii1hos tivcr.emjá pago ho dito Direito digo 
;pago ·OJfl~_e.ito da fácad<l da dita louça, ferlhesha defcontado da fom· ' 
rô~ ~.dos cLiws vinl1os ·quan·~o t~vez: d-ado pelo·Direito da facada da di_ta 
louça. ~ E_q:u.aefquer· peff-qas, qíu~: rro_uverem v.io'ho de _fóra íllp Termo da 
,d~ta C~dade em ton~es-, e e~ o~trª qual·qu~r louça pera fe vender _ _n~ 
.d1.ta Ctdade atavemadó, nao v·~ndo "'~per:Foo~, pagaraó quatro reaes 
-po11o vinho que affim r:;:>J]verem np t:<mel , ~per eíl:e .refpeito da pipa, 
e qwarto em que o-dito -vinho trouv.erem ~ - do qual v:mho foomente fe 
affim ha de pagar ho dito preço de::quatro reare.s ·ao tonel' . ~~ .sf: lo,uça 
.em que a.ffy o dito vinho vier fenap ·pagará Diúma alguma de t:qr.ta:
.gem 

7 
íal·vo (e ~e vende( yazia na· dit~ Ci~ade pera q fe a dita !Gmça fe 

ti ro.u da dirá C1dade pera. traz.er h o d1to ~Inho, nam pagaraó della Di,. 
rei to ·alguú de Portagem ; pofto_ q U!! ahy vendaô quandó vl.er .na maaõ, 
ou por daquelle que .a da. dita C1da_de le\!OU. · . ··~ • .. - ., " . . .., , 

' t .. 

· : . Vinagr.e. ~ 1 

. 

E Per eíl:e refpeito do vinho, fe pagará inteiramen,te ho Direito do 
vinagre , affy per cargas, --como per agoa; e pgfto que per a_goa 

vá, ou venha d.o Regno, Fla ) pagara.ó mais qqe os ditos quatro reaes 
pollo vinagre, e polla louça 

1 
ag~r(como fe paga do que trouver vi· 

nho. - • · ·. .> 

I Tem. Todo homem .de fóra qu~ a' dita Cjdade; ou Termo trou .. 
ve ~ .. gr;·alpr~.- guado de fóra df ~e1f?.110, e q vea,de.r, pagará de Pot:~ 

- tag.e~~~~ r~ ia da cabeça o que fe fe;ij.te; a faber, do boy tres reae~, e 
· quatro..r -:e/tis, e da v:rca hu...., rr.al, ~ _e cinco ceptis, e da vaca digo e do 

carneiro, Cu porco dous CCf;tis e do boode; cabra.," ovelha por cada 
o beça huú ceptil. E fe ea6J hu deftes gados f e naó podér vender~ 
podeloham 1evar' {em pagàr Direit9 algu.m de Portagem do que naó 
vend,erert!· ' E do gaado que vier para_ lavrar e criar, e naó pera vender:, 
nam pag ... . rá Direi~o alg~.Jm de Portagem ·' pofto que venha p-er,Fooz. 

Tom. V~. Ppp ii - ~ 
·' 

I 
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48--1- FGlra]_ da Cidade de Li&_ 
E os honien~: de .fó.t:aH1:táe rqtralquer dos diWs 'gandos t. uvc:re! J'per·· 
vender . a~-,feir:a, .. pod"eloshaõ a ella .lev.'a.r, e vender feM .; n2. ~g·_ uJ.a, 
leixando penhor aa 'guarda da portá; e fenaô qtüzer leix~r 'O dito pe
nmor poderá ·levar .a_ditolg~dó á.f.eira livremente; porém ante que ~ 
vendaó o ifaraõ fab'eçHto·OHicial dá PcHtagem qú·e· 0 Glí a G~t (eira .nell:a 
eftará, e . cl<nple--vep.dr~em paga a-8; a Portag€m ª·o Offici 1 da Pórt_a;. 
\gem que Elag_.uelle. clia na dita feira -eftever hordenado p er ho -dito r~
cibimen'to, e na0 e)fuando hy tál Oilciâl, ·pagaloham -aa !iita guarda 
a·qu:e leixar~ô o pfcmhor. E fe os dí-t<o'S hemen{) Q'e fórá trou ~rem..Ca.d~ 
hum dos :<iitos ·.ga~u:los em:qu.alqu:etf.Jouno dia .que -tMlÕiejn df. feira·; de 
-Gue fe rtaõ .. Glre~a piágnt Portagem filais..de ·huú r.c.aF leixa·ndo pe.nhor -"~. 
guarda da pGna,, po,Pelo.t-ham v~nitaer· fem ~ena pofio que naô v.á <1 :Por"'. 
t.agem; e al)tes qu~. Te ·p~rta 'irá a.a P:Or.tagem p:agar'ho D~í ~r.eit..(1) da. Por,. . , 
tngem que d~ile houver dé pagare E fe c;ãda huú -dos dit0sgia:rdos que 
fe . venderern trouverem .cott:Jfig.o CtÍánças ~Ne ·m~mem, rna~ ag_ar.á@ 
Elireito lle. Portagem das ditas c.r,i;a~ças'·pagánqo D~reit:o da$ ~ay~ .. 
N7em pag~r.am J0ireíto ) ~dgum dt2 Fottagem•de·.betre.c.0'SJ, ~cordei~ms' 
da:ibarro~, cabritos, l~ttoen~, -quér.6-s t~rágaõ, oúlev..em.Jt.hros, OJ_U;e.r 
mortos , pofto .que :veniraó de qmrlqoer part~ pera vend.er. Nem de. 
leite, nata , que:ijos ·i?refços, requeij<ãeJS, o~os· , manteiga crua·; nem. 
fera·r: :"\brig~d:os cle o .fazerem fallbet Jaos 'O~é'iaes da Portagem , nem 
aas g •• ardas dás· portas. E fe alguma peffoa de f6r.a éomprar c~da hum. 
dos dit0s gaados ,. e o· t~nrr ·per.a f.óra da díra CI-dade, e Termo, -pàga .. 
d ho dit•o Direito que p:argam os~ quê ·o vem v.e-nGie·r aâ d.ita Cidade -, 
C(;)<{[] O eiJ.ílil cima nefta{Cap.itu.I.o fe •Ct>nthe-m. De-qüatquer tetibnho ' otl 
m~> "r". que o~ hoinens de f@ra tr-ouver.em aa dita ~i-dade, € )'ermo pe· 
f!J ":: ler pagaram de Portagem dous ceptis; e fe os ditos homens de 
Júra na di'ta Cidade, e TGrmo oom..prarem algum toucinho inteiro , ,ou 
marrã, e ho levarem pera f6ra pagaram os ditos dous ceptis · e fe •a 
tnarr~- , OH - tOUCiQhO 'n~tn forem>Í.ntei:ros, (i)Ú Cófuprá>rem carne a~ pezD, 
G'Ll aa enx@.rgua, e levarem pera fóra nam pagaram Direito algum de . 
Portage~n, nem -o faraõ faber. Porém krcada hum dos ditos gaad~Qs, 
-e ca-r-í~e vi•er p .~r F.:ooz, jp-a-gar-aó Dízimar.. E-aaá f~ pãgaFá D.i.-eito al
gum de Portagem de _porco moorr-,:-, ·nem veado' nem de nenhuma 'OU· 

trr veaçaó, nem de outras fimilhante-s ali marias; nem de gaatos mey· 
mooés, nem bugios, nem papa~ayos, por quanto no dito F oral ami
go fena.m ·mandou p~gar Direi o das ditas cou~zas, nem 'fe cu!.l-umou 
n·a dita Cidade at~e ora fe paga1 . 

' ~ 

· J .'j_.. Capa • .A r, 
.r I 

" ' ' DE coe·Ih9s .quede f6ra -do Termo os h.'ome-ns-de.fóra frouverem pe:.. 
ra vende-r., pa?aram delles,'l,)iúma. E:feilta5 viere·m pera ' vend...:r 

nam pagar-am D•ueJto a'lgmn de ,Ponagerh-, tilen'l o faram faber·; e fc 
forem -traz~dos peLos moradoreíJ da C~d·ade de eu.a·lq'ller J<lrte ou· .. . ' 

- q·uaef-
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. , \.~Uaef~<~u.e;- P'-~Jas os trovere~ do _Termo deÜa, digo pelfoas os trou~> 

Vere.:~ u....: ~ npo della pofto que venham p)!ra vender, nam pagaram 
Diretito:a·lgum dePortag,em•; nem·feram obrigados ·ao tàzerem faber:; 
e 4·e leb.res nam .fe pagará Portagem, nem o. fará faber. · 

Aves. ; ... 
1.. l 'J ' ; J, i 

D. B_nenl~umas ~ves de qualquer forte_ e natureza que fejarn qué aà 
d.Ita (f,.IdaQe trouxerem de qualquer pane, ou d'hy tJral1em pe'ra 

fóra nanv ·e pagará .Dir.eifo algum de Portagem, po.fto que 'as tragam 
i'o~a ·ve'láer, e .pofto que v.enham per Fooz, nem o fa.ram faber. -

. ( . 

Pefcado. 

T·Od~o pefcador, ou qualquer outra peífoa aífy da dita Cidade ·-, 'e 

Termo, como ,de tóra delle. que trouv.er pcfcado aa dita Ci.dade 
affi per Mar; como per Terra de qualquer parte do Regno <, ou dt! fó
ra ,delle pagará Dizi-ma delle; e ifto fe-en~$!nda fegundo as excepções, 
limitações, e declarações feguintes; a faber, .nam pagaraó ·a dita 
Dizima, nem outro Oireito algum os. qu~ trpuve1,em ·pefcado pera .feu 
comer, ou pera dar a f~us amigos per jur.amentQ da parte, ou l,ho m~n
dar-em com tanto que naó fejam fardinhas ·, nem pefcadó feco' nern 
feia pefcado que entre pela Fooz ', porque efte em qualqqer maneira 
n~m pàgará, digo maneira .pagará Oizim.a na ~~rtagefi?, aincla ·que 
nam feja pera vender. E n~rn pagaram a dtta Diztma· os que matarem 
pefcado com rede :pee, orá feja pera· fe,t1 comer, ora pera ve~de1: 'e 
pofl:o. que lancem a dita rede pee com barca ,-ou l:?atel fooml!nte; Pik-f.~ 
coO'ler, naõ pagaram· delle nenhum Direito ; e f e lança rem. com bar• : 
ca, ou batel pera vendér, pagaram como d'outro pefcado. E affim 
nam pagaram , Dizima alguma de qualquer pefc.apo que fe pefcar aa. 
cana ou linha efta~do etn terra ora feja pera comer, ura pera vender. 
E efl:~ fe entenderá dos que peicaõ da Barra de Saó Giam pera dentro . . ' nem iffo mefmo os que pelca~m corp lmha, ou cana em qual Naau . 

b 1. !:i. - b , · . ou Navio, barca, ou ate que: ouv-.;,cfo re ancora que nnm feja arde~ 
n'ado pera pefcar; e ifl:o das ditas m"rcas · pe~a dentro. Nem fe paga· 
rá Dizima do pefcado que trouveren.: pera Santo Efpirito, ou pÚa 
Santa Maria-da Graça como fe ate e o r ~. ·cuftumou; ·e os que pera ifto 
rrouv·ci.Ye<lÍl f~-;á·o obrigados d.i'z~ ~io pt:. feu juramento fe os Officiaés, 
mi ~ -~'túhi!!VS o requererem; e b'em aillm fenam paga·~á Di_zima do p~f
cado qt/ê fe_dá po1los ceftos! a Cidade em .qu_e f e r:.~ - 110 pefcado das 
barcas. E as peffons· qtie pag: re ·~.;. a dit" Dizdma, e t .. rarem h o pefca
do de· que a tal Dizima pagar-a6 pera fóra ·da dita Cid a:~ e, ora feja per 
Ma~, ora per Terra n·am ,pagaram m is na dita Por,~agem nenhuú Di
reito. E quan~o os pefcador·es trouve em pefcado aa Ribeira, e. Por-. 
to da dita \-:idade, ~ houveren1 de re ouzar, e fair e~ fuas cafas , fer .. 

Ihesha 

' .. 
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~ -lhesha ·dadG p~fcado a cada huijú pera feu mantimen to G.gwndc1· o qt· : 
~rouvere·m, e os ditros pefcadores lançaràm em ten:a , e-r. 1lt;~e · ... to
,d-n. optm pefcado ·que trou•ver€m f em :ficar.n•enhuií a-=.ifóra o que l he.a he 
ordenado per efte Foral pera f~u mantimento ; ho Jq.Ual nam{~rám ;O· 
hrigados tirarem em terra; e fe algoú ho leixar dcomlido, per4er~ 
o . que efconder, e' mais h o conduto .que avia d'aver aquel , d ia, e h o 
conduto ·que os di tos pefcadores pam d'aver terá; a fabe r a cada pe-f. 

, foa huúa .p.e[c,;ad'a' fe asarouvevem ·, ·e fe Ú\0.uve·rem gu·r.azes a aa d_á huú 
quatl'O, e de cáchwchos, OU eayallas a cada hurn feis.,. •e ú 'ou tro pef~ 
oa.dalimi:lhanternente a' eih~ refP'eito, e de diernasr~ a· ',e.ra m ntre.rres 
peffoas: htrú dol;·moorres. que, tir.ou.v.erém,. e dos co.ngros avet~6 ar .t..:...: 
q ua tro hliú dos moores_que hy veerem. E ,f~ os ditos pefcadores ouve_;' 
rem o dito mantimento -de cada h_uú dos ,ditos pefcados , nam averam 
mantiniento doutro pefcado por aqueiia ~ vez pofl:o que o, rragan1. E fe 

~Õ~ dÚfos1 pefcatfiDres outros. alguns ~ pefcados trouve r.ern aa1em dos aqui 
cem ·h'eudos , . ave~aÓ delJes feu man,timel)tO per ..refpei~O, e fimilhal'lÇa 
dós: àqui . con.th;eu~Gl os. E clefte con_dutó qtie atf)!: ouvrerem nam pagaram . 
Ili.z:ima pofto que ·0rvendam_, e de todo ,ou•tro p~fcad'o pagara:m in te i · 
rainemte Dizima · f em poderem ddle ·d·a-r a nemguem' ante de fer dizi. 
inado, ·e o·s d.it;os pefcadzyres vindo com feus peícados ·, os poderaó 
defta--regar·, e ti' r~ r ·de· fuas c~uayeHas; barcas, e batees na Ribeira, 
er kçougue em lugar .coftumado fem p·ena.alguma; p0rem ante que h_o '
d'itG' pefcadô' ve1ndam, nem façatn delle n'en.huma co·uzcr, fera,Ó e fejaó 
obrigados qe Ol~efe111harga~em ·com os__ Officiaes d-a Portag~m a que per· 
tence;, e aver.em delles d·~fpachi> - ; po~que véndendo-o, ou efconden~ -
d0-0 , ou levando-o da d)ta ·Ribeira fem á dit~ recadáçam perder_am ho 
dito_ pefc do que affy _venderem, ou efco11derern,_ ou .le:varem .íem o de.[. 
embargarem., ~ mai~ naõ. Porem fe alguúa peffoa vendeo, o.u deu a al
gtJÚ f eu a~igo, 0u rnandqu pera fua caza per.a l~e fazerem de janta r, 
ou· cear algum ptfcad.o ant.~ ·de o dizimar, e ho di1fer aos Offici.aes da
Portagem ao temp-o que lho dizimarem , .. e pagar ho Dir;ito de todo, 
J.)am o pf?rdera m. E ta r: to <:J.Uê o pefcado rô r tirado em terra os Officiaes 
da Portagem o hiraqt_ dizimar~ \e con f.araó o pefcado graado que fe 
·coflurna contar. Eefe h.o Rendeií"0 ,ouVfficí ae~ da Portagem·, qua.rldQ . 
by Rendeiro na6 houver, q.ui zerem eftar pelo dito d~ quem ·o pefcad@ 
te~;Ter, dizimarfeha pelo ~1:1e a I arte .differ, e nam fe _contará mais o 
dito pefcado depois que for di imado -., nem [e perderá pG>fto ~ue quei
ram provar que e ta mais do que· a.pa te di ffe ; PC? rem t2 1lar2 m':nte fe · 
pro~ar que vendeu mai_s do que dizi mou , diffo pagará a À) ".1111 8- fo o ~ ' 
'mente fem m~i r ,..:!rder, FleJll defcaminh r o' dito pefcado; poretn fe· 
al guma peffoa t vér vezugos em ,cef!.(.! ~ ou c~naftra., ou O!JLrp flmih!an
t€ -pefddo, e ~iC~r que he todo d'aquella forte, e debaixo teve r /ú
mooetes, O\l lingu&'dos, ou ourto,pefcado de moor preço que o qne 
eni cima amoftra, perderá fqm~bte ho ·pe(cado gue affy debaix0 tinha 
efcondido, e do outro que amoJhou , p·agará fen D~reito c . .r en~do. E 

' fr 
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l fe os litfl,s ~ efcadores de noite chegare~ ~orn feu pefóado, ou a taaes 
t. .1~ '>"•e '; riam poffam la-nÇ'à-l".fcira , ·podêrfeham lançu ancorados 
com fuas b~ccàs, éatavellas, ou batees onde quizérem ·, e riam deícar- _ 
regar&nt :õ~ dirÕ P.e~ãd-& fem Htefl.ç-a- d?s 011i~-ia~s: fopena ~~ pe~d~-rem-:
ho pefcãdo .qtle tl'i"ãr~rrt; e a((:>' outro dta e> -'i.~teUpachara-&demJrwflbs Of..- · 
fiéiaes, ~t'- pagaram ·noffos-Di:tt4tos;. Por~m -: f~ · p<iJr c·a'fa f0Prnito l'.he 1 • 

convie·r q; ·e de·dia· f~ Vf!rn, e lance.n~ na -.Alfãm~; · P?,d[élobam faze ( 
fem' pen-a 1, com tatito· que nam·c defcaneguernt· l'á-ho dit~:pefe~~o fem 
primeir<Jt :w fazere·m fa.ber aos-0ffldaes-da·d·i<roo Por-t:ag~rrí a.quem·pe_r:·' 
tertbér -, -~ CO!Tf füà litfel1Çâ" ~ .11ecad0: fa.raiii l:!~ que lhe;é1'denarem; e: 
nam ,e frl.zendo, pe.rdera>t11 hO' di~o pef~do qu-e .a-illm· tir-a1reni~ E e in.-: 
ea~~ .iíum dos foon~ditos dois cazos: p<•Hl€ram tim-r; e le'va'i' ho condu-- , 
to qu-e lhe ·per eft~ Foral he ordcciado , caril"" tanto que ·ào ·outro·dia 
quaodo dizimarem a digam per f eu juram·en·f<'> aos Offi.tiàes da, Rorta.· \ 
gem, e narn levem âelle outro conduto. Be-roo fe a·lgumà~ barcas d~ 

-pefe·a·r pefcarem da Cidade pera. €i•tTül; e n•am: ·poderem.cliégãr corri h'O 
· / pefcado aa R;ibei,ra pot tempo·; ou maré cont~à:ria· ; podera($ tirar h() 

pe.fca'do· em terra , e m.a'ndal-lo á Ribeir,a diteitamen!te -em cóllos dje, 
homens, ou beíl'as fem o met~rem em caza' an-tes de 'o de.fe·mbargarem 
na Fonagem , e metendo-o em caz! .. -fe~ ·O· d'éfembarga)"em perddp
ham,. ,E das azevias, e pefcades que os mdradores dos Réguengos d:e. 
Sa1cavem, e Friell-as-, e Uhhos tom-ar:em defd'aFiguoir~- qu~ chamaQl 
de Ripalhos a·ree a Povea d·e Montij~os pe_r dnd'e f.é cuftumoü fer de.-"'" 
marc·ado po terranta.ria .. de· $-a.cavem; na·m paga·ni -Dízima~ , tiem 'oUtro 
Di~eho d·a Pt>rtagem, porque págam no d'ito.lugat de Sacavem; nem,. 

. pagaram das> a.zevi·a1s que· rto dito ~e.r:rattforio · fe tomare~; póft~ ~qe~ 
per terra· as tragam a vem! e r a a,Ç1dade ; porem fe os mor~· ~ore·s dqs.: 
dicas Reguengos pefcareni á1em deftas maréas contra a Ci-dade, e Ref• 
·rello , pagaram na Portagem Dizima de todo pefcado que tomarem -, -

' po·ftnque o.fevem pe_r.aSacaveril. E por muitas vezes acontece ·que os: 
pefcadores que vem ~a dit~ Ribeira c:oní'feus pefcados, affy fardjnhas, 
yezugos, corno outros que aas vezes fa6Jtrabalh_ozos dizimarem-fenos 
mefmos pdcados , e d~ conf~ntimento dos Officiaes da Portagem , .e 
Rendeiros os veadem Jtlntamentt:· , . ou per partes . f em primeiro dizi• 
mareril ham todavia~~ .pagar a Diziina de todo ho Direito' q~e fe mon-· 
tár -na venda deUe dtrettamente. E~c.;veram pdrem por feu trabalho de 
~oz: reaaé5 huú de t0do ho que fe ~or}tar na rtoita Di~ima 

1 
o qual di ... 

Aheao he ro:::.:.~nte pera fe.us ~.fpntaes' e Alberganas ~ porem na~. 
fe enrence4á no p~fcado feco,e1em em_faaves,-poio que o !cndamj~n~ 
t~.,nente de haverem de do~é r~aes huu. r 

. ' . ~ 
j ' • • 't 

, .) 

;)' 

•" r" . i 
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Dizima nova,. 

~ .J - .. ' ? .. ·-

E Aalem da fobrédlta Oizinra· queA<:· J.i.a de. ~:ag~r .na ..?onng~m .do 
. · dito pefcado que vier a'a dita Cidade-, cocyÍQ çiÚG ~e; J:tarn:.aiadll 

~de pag-ar o.utra P~zimá nqva todollós pef.cadores .de .noffo·:; Re,~no . , a 
qual Dizima ngva nos ,be d~vida per r..a~am do contrato fei r: ;:.~ per El
Rey Domjoaó h_o primeiro .N oífo Bis-Avô com os ma ri antes ~ ~ e pefca
dores. Ha qua~Dizima n~va des que .huúa ve.z f'e p aga pelos citos p.ef
c~dores em q~,alquer parr.e de Noffos Regnos e Senhorios, na.1 fe pa· 
gará !l1ais pd0~-ditos pe.fcadores' nem. per outras quaefquer p_.~ffo as ' ~ 
p.ofto .. que de.huúa parte a.a .outra fe J.evern. E depo-is que o d1to ~.:: __ 
do· for na dita Cidade, e fe pagar delle ho Direito·que dito· he ~, fe al
_guípl:l_ peffoa o quizer comprar, e levar ~er;1 fora d.a dita Cidade~ e 
Termo pera qualquer pa,rte, aífy per Ma_r, como pes;. .';(erra, coll)o per 
Fooz, nam fe, pagará mais delle Dizima, nem out·ro 1)1reito, fcwmen t_e 
pagaram por carga may()r as peifoas que o affy comprarem, e levarem_ 
.p_en (ór'a huú_ real corrçnre de feis cep:tis h o real ; e por carga m~nor; 
a.faber' d'afno meyo r(,!al' e por coftal que huú homem lev~r aas cor-
tas que ferá de tres ar-ro.vas dois ceptis, porque das ditas tres arrovas 
pera cima vinq9, ou indo eryt·befta menor, ou pofto que o tragam, ou 
1evem-fem beíta, _pagaraqt como de carga· menor_, e trazendo, ou le
vando erp be4ta. mayc•r, palrando ~e feis .arrovas ., pagara~ como de 

~ ... ~-rga mayçr, . porq-ue de feis arroyas atee i:res pofto que v'enhám ,, oll 
y...~: -u eu1 ~.e.fta ~ayor ~ nat1íl pagaram fenam como çle befta menor. E ef- · 
tf:_decla~ça~ que fe aqui nefte Capi~u-lo particufarmeote pôz, fe cum
p,.,rtr<t ·>e g- ldará -e.m todallas mercadorias, e cGltazas defte F oral que 

· ~trás, e adiant~ fam poftas em cargas , e pagarfeh<am pelo dito ·refpei.!. 
to por duas :arrovas os ,à iros dois ceptiis, e por.l,lUÚa arrova huú cep
tü; e d'y pera baixo em qualquer quantidade na~ pagaram couza: al
gurna ~e Portagem. E ifto fenam entenderá no pefcado que for. levado 
pClr Fodz pera fóra de N ofPus Reg.nos, ~ Senhorios, porque defte f e , 

· E.,agãrá.Dizima çomo da entra·da ;~ por<llm fe o ho d.ito pe(cado fe com
'l)rar per~ alguúa Náu, Caravella· , _oa Navio, que v,eyo carregar aa .di
ta. Cidade, nam fe pagará deHe h o di to Düeito, com tanto que narn 
:f~Ja pera,levar por mercadoria fó ,.en~-t~ pera feu maqtimento do d ito 
Navio pera ·a dita viagem, e HU!1ndo ho dito pefcaçlo fe levar per agua. 
pera qualq~e~ parte , narn_ fendo per Fqoz pera f6ra de ' 1 offo$ Regnos, 
e"'Se.nhorios , ,5o'ntarf~hiim d0ze arrova" _por prga . rnayor , ; pela me .. 
nt>r Jeis arrovas -e~por êo·ftal tres arrov!ts .... E o. tl!J~ero deíl:as arro~; '.:I.S 
fe julgará per vJt"'of ? e alvidro dos Offi~iJes da Pertagem, f~'tl outro ·IJ~--
fo; porem f~ ho ~o pé,fcado for eP.:oftellado, nam fe av·erá refpe i'"fll 

· ao co'nto das arrovas ,~mas qs dffid;.es da Portagem veraó os ditos co :.. , 
tae~ ' fe faó pera befi:as mayores, r. ~..t meno-res, ou pera carretas, e ·~fiy 
h o j ulgaraó, e defewargaram. "E efta maneira fe terá em toclallas ou., 

·r tras 
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, ':as mE. rca ià~:as que affy per agoa forem, ou . vierem a a dita Cidade 
de y~e -;~ d ·va pagar Portagem per forov d.e cargas, tirando aquellas 
çouzas, cujas cargas per efte F oral tem certo conto, ou, medida. E fe 
ho dito pefcado for pefcadas fecas, contarfeham por carga mayor oi
to duzias, ;e por menor quatro duzias., e por cQftal duas duzias, e de 
fardinhas f! efcas por carga mayor-tres q1ilheüos, e de' falgada de pi
lha' ou de ihmo por carga mayor quatro rnilhe'iros' e de ca·rga menor 
de cada hui~h a defras fe contaFá arneetade da fu·a contja, como das ou
tras cargai 1do pefcado atrás; e affy do coftal p·er confeguinte, e affy 
f e pagara.: as diras cargas, como a•trás fe conth~rn.- Item das fibas qu_e 

h r ft d '"' >--~.;: are~ mortas na praya ,- ou no ma li, po o que as ven ao nao paga-
rai5litzima, nem outro Direito; porem fe as pefcarem pagaraõ del
las D i rei to como de pefcados; e tambem pagaraõ de todo outro pef,.. 
c~dp que acharem morto te o venderem, e fe o naó venderem naó pa-,. 
garao. 

Polvos, e enxarroco.r. 

E Qos pol~os, e enxarroco~, ]u~as , chõcos, e quaJqu.er o~tte pef
_.,( cado que no Termo da dtta C1dade tomarem com btchenos, ou 

fi ígas, ou aa rnaõ, naõ pagaraõ a dita Dizima,: nem outro Direito de 
Portagem; porem fe os tomarem com barcas, ou, os trouverem de fó
ra do Regno, pagaraõ delles como dos outros. 

· Marifco. 

I. Tem. Lf!gofra.s , -~en.tól1as, cangr~jas, lobagantes ·, cama~oeni. te 
. pagaráloomente a Diz-irna• v·elha , ... e mais naó de tod0 o que deftas . 
c ou f as f e trouver de· qualquer 'pane· ID,era· ~em der; porem · f e algumas· 
deftas trpYve ~em per.a feu comer os.vez{nhos de Lisboa, ou lho man-
d ... . ,J d E d d. . r 1' ,. ,- I o· arem aao pagar~o na- a... .· e tQt ·o_.outr@ mar'ac-o ·Iena·P' _pagara I· 

rei to algum, ora feja·.cla,di·ta Gi~ade, or~ de{óra della· , a,Ifim C<HHO 

mexilhoens, berb·iguorns ·, ·oftra~, e de todollos out os a fóra ·os ac ~~ 
ma contheupos ; ·pOJ:,erpl fe 'JOftra·~, OU' proceve·s· fómente vierem per 
Fooz, pag,á raó fl dita Oiúma y.~lha ,-e mais naó. ' E de -qualqtqer barca 
carregada cle fal[dinhas . ~m .gran~Lpe .r '_':~ualqúer·;parte do:Regoo· que 
carregue Mercadcr, ·ou ~egatâ t'ágar:.~ ·~·al•erorur.dos~ Di'Fe~tos qu;e for o
b ~igad.o p?gat: fqcv·qente ·huq) real po.r :obrig:açaõ , ~ e mais .fe ·mais por 
ft-u prazer qP J,zer da-t,;. -e · .os outroJ~ Mercadores· naturaes ,, e ~efrrangei
íOS que prregaó _pera f6r~ - do:Re'. ,n:(.>_ ~ ldita.f:N:clin{;Ia R-~aaÓ' ó,que que
·rerr:, ~ -h~a co.uza, ç._p .~1,111tra h~l~ l ~a)d,a· em fuÚa ·a11ea•pe'f fazerem d0us 
ci .:yo-~ .gra_!í! des_., e d<?Jqs~ p. -iqueFlOS ; ~ !wnra de Samto /ni:l,ré ,pera fedi. 
zer ·~ruúa M:iff'! c.:ant~d~ per N.ós ., ~ ~r aqueHes ue ó dito 1dinheiro 
der6m. · p·, ri 

b' 

' ~ • I 
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! .. ~: .1/.lhos , cebollas. 1 

I Tem. De al!Jos. feços, e c~bollas fecas que tro~ver~rn a4l dita. Ci~ 
dade, e Termo p~ra vender, ou levarem pera fora vmdo, ou mdo 

d~ qualquer parte, aify per Mar, como per Terra pagara0 Di~ima; 
fdvo fe QS vezinhos de· Lisboa as trouverem de fuas herda,les' .e quin· 
tas de f6ra do Termo da"dita Cid.ade-n.aó pagaraó a dita Dizima, íal· 
vo fe as dit9s couzas venderem. Nem pagaraô os ditos Vt. f inhos de 
Lisboa a dita Di-ui ma. dos alhos, e cebollas que levarem, « ..1 manda
rem pt;ra d.efpeza de Cuas <quiotq.s,, e cafaes qu~ ·teverem fóra .do T~
mo, çom tanto. que na6.venhaó p.ela Fooz, porque per Fooz naó ef· 
cuzaõ. E fe as peffo~s que as cebolbs, e alhos trouverem aa dita Ci· 
d~de, e d~llas pagatem fua Dizima as quizerem depois ievar perv. fó
ra da dita Cidade ., e Termo, affy per Mar, como per Terra, como 
per Fooz naô pagaraó mais ·outra Dizi~a, 'nem outro Direito na Por
tagem, e quem os comprar pera comer naõ pagará. E de cebollas ver
des ,, e de alhos verde&, e ue porros nàõ fe pagará Portagem, .nem o 
faraó faber· aos O.ffic.iaes della. -i I 

Fruita llerde , e Jeca. :.:. 
. ' 

E De cafranhas, nozes verdes, e fecas, ameixias p~fi'adas, farrob·a~, 
figos paffados, uvas paffadas ~ aí:rl·endoas por bntar, avelans, pt

nhoens, digo avelans, pinhas, e pinhoens, bolotas, tramoços, graos, 
favas fecas, lentilha~, feijoens, chicharos, ·e de todollos outros le
gume.s fecos de ca:da h uma das.ditas couzas, que vierem . aa dita Ci;. 
da de, e. : Termo peta ~ender, ou co.mpra~tem na çlita Cidade, e Termo 
pera [e levare..m pera fóra ·, affy per~Màr., com~ pe1r Terra de qualque·r 
parte do Re..gno naô ~indo, per _F\i)orz; 'pagaraõ. po.r carga niayor os ho
n1ems de ffór~ quiarm reaes· ?,. e de-JtatÍga hlenor.l.i(}üs reae~' e do coftal 
h1:1.m real, · e_fe viere!tl ás ditas C'O.U(as ·per-ago.a, contarfeham por car
ga ma y.;or dezaJeis, alqlleires, e da ~enor oi~~alqueires -, e ··dô coftal 
quatro, al'(l]llil!eires' de que fe ha d~ paga.r pe1o 1d.ttê:refpeito huu r.e·al' e 
cl'hy pera Ma:i1lío en:vnualquer cr.1tiia ·do qu_:e~vi•eJ:-pera vet1der hum éep ... 
til: E.f~ ;P'exa fc6rá ii.rareon · ó.:naõs ~de: h-~m al~ueire ~~ me)' o ..,naó piga~ 
t·aet DI·re•Jt.:O algtum:de-1.>·<?rtagerFI'·,- nem 1fib·meCrno p ;!agârao 'das qua..r
tei-r<I>~,mS: de palras de uvas., e figós ; po·rem -nà~·:pagara0 o dito Dire:.. 
to a.s _pe-Jf.oa;s or"e ,a~gunli:as~ das editas: t"puzas: cortJptlare1m pe·ra êomeren:I 
nas :Barrca~ . .,I>t · "~a~i0s'em qoe foí-en; pcrãqua'~qu~>-r pa-rte"';., pô r-em virr
dô as O"ÍMS~om .. ~· ~ pe,réF'ooz de qr ~~q.tJ~er lugãr· r ~é parte ~o Regr.o r .a: 
g.ara<S.:Oizitit.a ~nte. "~.dor~. E f/~ quatq.uerc~rgà cl.e eeréfàs-; t:i-e p ec~ 
gos, de laranjas, d~ lirn0oen(, de cidras, cidroens, de uvas ferr~jes, 
de romaãs, de maç; ns, de pe ·os, e de peras, de cermanhos, de for
v as que de fóra úa dita Cidadt , e Termo vierem vende_r .. a dita. Cid a-

.. ,. .. I> ... lt(• • d . , ,p,. · · ' e, 
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1e, 0\1 m d ·~a Cidade pelos homens de fóra fe comprar, e tirar pera 
tor.ao'- paf:ilrt'·.Ó por carga mayor meyo real ; a faber ~ tres ceptis, e por 
menor dous ceptis, e por coil:al, ou canaftra, ou cefto que vier de fó
ra pera vender ·pagaraó hum ceptil. E fe tirarem pera fóra menos de 
coilal , ou Fanafha, naó pagaraó couza alguma de Portage m. E efto 
fe pag.Há Je toda outra fruira verde que na dita maneira fe trouver, e 
tirar da dit21 Cidade. E as peffoas que as ditas fruitas, qu outras fimi
lhantes trouverem per terra a vender de fóra do Termo aa ditn Ci·da
de, leixaraó penhor aas guardas das porras per onde entrarem, e po
delashaõ ir vender livremente onde quizerem fem as hirem defembar .. 
gar aa Portagem; perÓo ante que "fe partaó da Cidade h1raõ pagar a 
Po1 i..;.gem; e tanto que pagarem lhe fejaó entregues feus penhorei. ~ 
e.fl:a maneira fe terá em todallas outras couzas d_e que por efte F oral fe 
manda pagar meyo real p.or carga de Portagem ; e affi de quaefquer 
couzas de que fe deva p3ga-r ho dito meyo real, ou dehy ·pera baixo. 
E de uvas verdes, e figos naó fe paga nenhuú Djreito. E naó fe paga· 
rá nenhuú Direito de Portagem de favas verdes, nem h ervilhas, nem 
couves, nem de rabaos, pipinos, abobQras, alfaças, meloés, falfa ·, 
fenoiras, coenrros, efpinafres; nem de nenhuma outra ortaliça de 
qualquer qualidade que feja, alfy da que fe comprar na dita Cidade 
pera fóra do Termo, como na que fe na dita Cidade vender de qual
quer parte que feja. 

Pan11os. 

D E toda carga de pannos que vier de-fóra péra a dita Cidade, e 
Termo pera fe vender, ou fe tirar dehy pera fóra cornp \ada ier 

homeês de fera, p~garaõ por Cflrgu muyor vinte e féte •reaés irn.ó viA
do per Fooz; e de carga menor t:reze ~eaes e me_yo, e de coftal aas co f
tas feis r~aes, e cinquo ceptis. E fe forem:" ou vierem per agoa, con~ 
tarfehaó por carga mayor de pannos de Inglaterra, · e de Frandes oit~ 
pannos.p_or carga mayor, e quatro por menor , .e .dous ao cofial, e.mon
tarfeha em hum panno tres reaes, e tres ceptis ·, ·e d'hy pera- bqixo em 
qualquer quantidade hum real. E de pannos de Caftella iimilhante.J 
feraó doze aa carga rnayor, e fejs-por menor, e tres ao coft.al; e vinraó 
alfy a cada panno dous re(!eS' e r dous-ceptis~ · EJe alguãsJpeifo.ãs 1e.va
rem retalhos de Ranno pa_ra feu,vefti.r, _ou dos de , fua- caza~ ~tràó _pagaó. 
E por efte nome e pannos fe entenderaó todollas pannos de 1-:á , e. à-e 
~eda, e cle .. ~;ur , e ·prata, e â!guodaó, e_l1o·ho, e palma; a fabet ; 
.velu~C?s, fenns, Cl amaf~os, cha_(Tl-alotes, _b~o.oaqos d'our9 , · e de piara, 

· foi :as, oi andas , f:lrjas , ufteda~" fuftâes ,~ loné!rés, I ·." qs; eJca·rlatas , 
pann.>s de C :.:> ftella; toalhas, len~ "8 .} todo panoo-de _l h o, e ·c:oçodril 
e -..ti::atifas' tapetes, bedees' zarza.,.ania' alquict'" ' s' lam'bees' e to: 
ca;roupa MouJifca; bançaaes ·de .Fr~ das, má cas .de pa-pa;. c0brir<!>·· 
re~, poanaos d'armar, e cor~inas ~de ca la. huúa c rga ·, e cofral ?aga.raó 
como no cc-meço defte Cap1tulole con 11em. E ~da hum do.s.Iobre-

Tom. vi. ( ~qq ii ditos 
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ditos pahnos vierem rotJt'pas, e ·vdhdos feitos perll fé venJer pu r mer· 
cadoria ,. affy como ca-lças, giboo~s &c. pagara@ de ca í's-q delle1:.>; ·e: 
da _meya c.arga, e do co~al com·o·pagariaó dos mefmos pànnos de que 
fe.as ditas roupas, e veftidos fize:ra<5~ E da feda fiada, lã, ou linho tin
gida ,i ou por tingir pagaraó de cada buma •Como pagari aó .çlos pannos 
(']:Ue fe ddla:s fizdfem; a faber, fe forem .... pera fe fazer de t'l f!tado ca-. 
da hi.lns d!0s fobr~·ditos pannos ,. e couzas acima neH:e Capitulo con
th.~udas, .. pa.garaõ como delles 'mefmos; e fe.for fiado grofto iraõ com 
os fiados g.ro.ffos· no Ca·pituro feguínte. Porem fe os ditos pannos vie.; 
rem per Fo®Z de qualquer pj.rte rcl~o Re.gno ·' pagaraõ D~zima; a faber, 
@S paaR.o's de côr.do f>ort(})' e dos outros Lugares deffa banda,, eagaraô 
a D.izi ma n.a;Alfan.dega·, e das ·outrras· parres. p-agaraõ na Pertag n a· 
à i ta .D~i·iinia• ; any dos ditos pai:mos de côr, como dos· Ol:ltfOS acÍ ma; 
neft~e Ca.Ritlll1o contheudos.; falvo mo.s .pannos de }inho, e efiopa qué 
vierem ·àorBono, · e pas daas parte-s ·do Norrte pagaraó na Portagem 
por caela coital quaren'ta .e cinqurc~ re,ae.s , e mais Raó. E do fia,do, '7· 
manteesferlelilçoes, ~ veeos, e.alfaremes, e de feda, firgo -, e cadar:.. 
ío •. que vier pdàs :dita·s '!part~s pa.garaó foomente de treze · rélaes hum. 
E: do pa.nno de. treu gue tv.ier pela dita F0oz das ditas partes, pagaraó' 
de cad.a dez v·a~ras· huil x.eal. E .f e alguns panroos d'armar, alcatifas, ou 
roupas.'de .• ~efl:ir' ejop s' e peeças de qu.alquer forte gue fejaõ' que 
·fe levarem empreftadas pera vodas, romarias~ e fedl:as n·a6· fe pagará 
nenhuu Direito de Portagem,. nem. o fará faber de hida, nem vynda. 

' Ejlopra ," bU1~et~; e·parmos baixos; 
_1 ~ \j I -' I 

' - (. 

DE toda 'Carga· d'e.ftop'a, braga1 ; i treez ., feltros, burel; enxerga, 
.~ almafJ'ega, p·icote.s.,. mandijs, ~l~!lta1s v da terra, tomento fiado de 

candeas, e dos fimilhaTítes11annos bai..xo·s ; ·egroff0s fe pagará 'p'or car
ga maior qae·, vier de fóra pera ve'Fl'm·er aa Cidad>e, e.feu Term~o, · ou 
f e tirar da 'd-ita Cidade, .e Termo.p.erà fóra, a1fy 'per Mar ; cCõmo peli 
Term, llla;@ .vindo per. Em~.:z, fe }?agará'·por earg<a mayor trez'ê- reaes e 
mey01, ~é dia -rnenor feis· reaes e cinq'blo ·ceptis, e do co.ftal tres 'r.eaes ~· 
fres.ceptis ·; 'efe .as .dita:s cõuzasrv·í~~-m ,' o.u foré mP.eF agoa ,· coinarfe_; 
haó cl.oze a:r·~O-VaS potC~ ·rgá m-Gy<H •,"_I.. e'por menoF' fêi~, e por cofial tref~ 
anq,va:s !&:etqa.re._fe haõ aé.•pagar tres reaes e t·f'@s 'ee~pt ; ·: 'e;>per efte ref~ 
;p'aito f'e' pagará.yor :caHa· -a-nova.,. a1Fy· per M·ar ,~ codtl~ per T~rra huú· , 
fil al e•hurp ·cept11l, qaz@ lfrcmd0 carga m: yar: .. , oü meho~·:fe dq nteya arro 
va fe pagaorá quatro ceptis··;;. e d<'hyj ·erf!r ~à:ixaq·~·ando vier pe Fa ven9.e.r 
~Flíl qt:Ialq.uer q ..r .-.: idJa(l.e l; í pagaraõ w'eyb realr_,~·'e . ch <dita' riiej~a arr ,).vã 
;pe·ra baixo osq·.·. ti •var.em~pera ·féra;:rJó p&ga·r1~Vêbu1za algurn~de Po/.: 
tªgem. ;;d ?, íf.e· 'acon"-~\cér f..qi\ile ·e~mtumà:ic1lrga:.. vi-ere,t1'l ' ) ~0u' fdrem a.ou§ 
c.oftaes ·hgú·c~os foblié.':Er~s pánr Js:··áé rvi·afe é~e ;t•éaés 'p rica tga jt• e' 
hutJ~ ... cleft~~ treq,$;! .rea :s ·e,meyç ·, Jpag-a'Pfeha1'ffo1 e~~h huitt ·fe'gundc\ a 
q.u~hdad:e ,que for ; a fa.be'r, p !1ô<:ofiâ·lfde qtH:: ~fe ~Htw~a l'~ : paga·r po r 

/ . I ..... ' . çar" 
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~arga Ínai )t\vinte e fere reaes ,.pgárfeha treze reaes e mey~, e pelo 
coftdl de ~ ~u.~ ~fe havia de pagar por carga mayor treze reaes e meyo' 
p·agarfeha ~ leis reaes, e cinquo-~ ceptis; e fe os coftaes féreá1 ·de beH:a 
menor, pagaraó per efie refpeito ho meyo das ditas comias, e efl:a ma
neira fe terá em todallas outra~ mercadorias, e couzas de que ·os cof
taes fore~ de defvairados preços na paga da Portagem; e vindo, ou 
it:d __ o em huúa carga muitas c,_,ouz~s ~e _que defvai rados preços fe paga::. 
nao de -Portagem fe cada huua v1effe em carga por fi pofto que naõ ve .. 
~haó em <,:oihes, pagarfeha de cada hum a foldo a a livra, fegundo h o 
preço q.ue fe pe r ella.s por efre F oral manda pagar; e porem fe vierem 
p e r F oe>z pag araó Dizima; ~alvo ho fiado, e m·anrees, e lençooês, e 
.alfàrenJeS que vem do Porto, e deffas partes pagaraó foomeúte d~ tre .. 
ze h um , como nefie outro Capitulo detrás omro-fy f e conthem, e ti
rando iífo mefmo os pannos de eftopa, bragal, treez, ·e tomento, e· 
fiado de candeas, de q.ue pagaraó por coftal quarenta e cinquo reaes 

1 
por co{tal, quer ü;ja .grande; quer piqueno. E as roupàs feitas de ca
da huú dos ditos paonos que vierem pera vender, ou for-em, pagaraõ 
camo dos mefmos pannos·; a faber, trez~ r~aes e meyo por carga n, , ..• 
yor , e da menor f eis reaes e cinquo ceptis, e do coftal tr~§ reaes, e 
tres ceptis ' . e a lã fiada ;ou 'fiado ~de quem fe ·rodétn fazer fimi'lhantes 
pannos groífas, pagaraÓ deJJes CGillO pagariàÓ dos mcfmos .pannos qu.e 
fe delles fazem, e fe algumas pe.ífoas mandarem fórà do Termo· d"à 
Cidade panno de linho, ou lã a CJurar, ou a rec~r:, ou a.pifoar, ou man
darem~ lihho, ou Iã pera lho.nárem; naó pa:g iraó nen h:uh1 D ireíro 
da Po rtagem_; nem feraó ob.rigados· ao fazere·m fa>lli é'r, affy l.B hida ; 

. ~omo da vinda. -: J • • .,,\ • '· :.~ ··L~ ~ · 

.•. .,.- Laã. , ~':) ~-"""' .. . l.' - I'" --~ 

, I·-

I Tem. D-e~ quaJqu.edaã ql\le aa clitai;Cidade"r; e Termo t ro~;H~~ ~~;. 
. · mens de fàra pera ve;rrder, aÜyt'}Jer Mar, comb per Terra, nao vm

clo per Fooz, ou da .que os fobr~dit:os~cornprarem, e -ti'râ·rern pera fó: 
:r a , [e pagJl.r,á ·porr carga-mayor feJ.:~pre·a:es; e po·r~rrí énor tres 'rê:a.es; ·e po'r 
coftal rea1l e mréyo, .., e vindo per .Eóoz ·pagarâ)Dizima de gualqli'e.r par.:. 
t e' falvo. a güe vier do B.orxo' •e.uagpella banda y>agará' a·e treze hú . 
~ ·faber, ele t r,eze •reaes ·hufó,: e.da· qame·~ ~~ e. r. d~ A:'lcacérê-, SetÜval 'f.Jd~Ode: 
111.i rà ·, . e-S,i·rnes; paga.rá · de· ~-~nte hú ~ ; e:-. monta ná àrr v a rney0 fe.af, e de 
mey.a a H OYil ,,[.e .d; hy pe.ra •haixo·tm:r:qgalquer qLianti•dade ; :;rê ~Íer p,erà 
~ender f' U:ga•riaÕ OU'~ ce.ptFis ~ e j~; t-i.fare'm pe ~a ffó:ra meoÔSJfrc meya ár
ro.va de...oocl.ai:huU; ~a;s ~ditas : cou1as 'naõ -:pªga.ràér ~!Dtilii.l a ~J.gúm~ ;ae Po·r:. 

' - . a 1 • ~· • • ... • l ~·- ~ . ~ ~r "·r · · " " " t " -e'""'""' '·to?n· . ._ r·"•-..••'·'' '"'J ,,,, . . ,, ' .. li _,.J_.-c ·-':+ b \w>A. J. ~· L .. ..... • ..t '" - • r c ) ~ 

~s ~J -. , ib r;~;-:. f, _. ') . Lit~ho -~~: cábetlo. ,', '~r.)u; ·" 1 1 20hino_ ~;;;'·r 
<~"'1~ ., ( 1 c, 1:; _ -j ... , f 1 ~~,~~, '1 ,,....4~ J fC·. 44 r\ • ,j~;;.; L .. 1 ... - ,. 1~~rn ,., f' ·~ 

;_[{~em · ~De, todo li.mhoJ·eJrtll oaheldo~ . <2 v·i~ r aa::.M Ci~h~d~ ,I ~'}Term <f, 
J-1rry p.:e.:r M~tr:_, oorinP p~r-ffe<fra~ •. pa, · .raõ ·a'El ibl'a deirb_rilcrmêHno 
l~~ho aac~en:t~·ada; :-p~re~ f:e; .. ,y:ei i:r· lfi,>@~~,&e 'tisp(fu. o í.'i\FQ~~V·~Fe ffi ::;clie füas 

her-

' .J 

I 
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h~rdades ,, ou colheita, naó haó de pagar Dizima, nem o .. raó fab~r , 
falv o fe o trooverern pera vender, ou veer per Fooz, ne .:· pr.ga ra ô iffo 
mefmo a dita Dizima os vezinhos de Lisboa que o trouvefem de fóra 
do Termo, pofio que naó feja de fua colheita, ou lho trouverem, ou 
manda rem alguns feus amigos atee cinquo pedras, ·nem o far-õ faber 
naó vind.o per Fooz; porque per Fooz pagaraõ de todo Dizima intei
ramente, e fe os que ho dito Hnho trouverem, e pagarem fua Dizima 
o quizerem tirar pera fóra da dita Cidade, e Termo, naõ pagaraó del
le mais Direito na,dita Portagem, ora o tirem per terra, e agoa, ora 
per Fooz, e as outras peffoas que o dito linho comprarem na dit:a Ci
dade, ou Termo, e o levarem pera fóra pagaraõ delle tambem Dizi
ma, e efto do que cuHar a dinhei.ro per feu juramento, ou a propri:i 
Dizima no mefrno linho,. qual antes mais quizer'ho levador fern outra 
·mais redi;zima. E fe o linho porem que aff'y vier ·aa dita Cidade, e Ter• 
ino, ou fe ti.rar por marcar, digo Ce ti r:ar for por marcar, maó fe paga
rá del]e nenhum Direito, e o que vier per Fooz"pagará Dizima. 

Coirama em cabello. 
J • J 

I Tem. De toda co'irama que vier aa Cidad~, e Termo em cabello de 
' qualquer _parte de·Regno, affy per Mar, como per Terra naó vin-
~o per Fooz pagaraô por carga mayori as peffoas de fóra que a trouve· 
!em pet:a vender t<reze _r.eaes e meyo, e de carga menor f eis reaes e cin
fjUO cepti~, e do co·ft~L tres reaes e .tres ceptis. E defra mefrna·manei-
ra fe pagar;_{ dos 'coiros vacaris, affy cort:~os , .. como por çorrir; a faber. 
tr€'-ze reaes e riieyo pc;>r carga mayor, e por eíte refpeito vi orá a cada 
arrova hum real e hum ceptil, e; :aa meya arrova quatro ceptis, e d'hy 
pera baixo em qualquer quantidade quandp vier pera vender pagaraõ 
.rneyo ~e~~ , e da di til meya arrov;ar· pera batixo os que tirarem pera fóra 
J'aó P?gar;\.Q couza alguma de Portagem, e ·per a fobredita maneira 
pagaraõ ~:s {G).breditas pefloas qt!J1e a dita coilrarn_a comprarem. na dira 
.ç;idad~,.,. e a. tira re~Jpe·ra f6ra pera1qualquer p:art~ do· Regno, aff'y per 
Mar ,~c;oqw per 'ferra, como .p,er Fó.oz, e quando os ~lirtos coiros víe
!ell} pe} !lgga_, ou fo_rer:p_,. naõ vindo·.per Fooz, contarf~ha pór carg.ai 
~a,y9r...,de gpjros vac~ri~ por corri r @i to coit:os. em treze reaes e meyo, e 
por cárga, 4~~9e;il;a.menor q.uatrc ~.-oiràs em feis reaes e cinquo ceptis ,.e 
do ,çoª~~ t-,Ge~ reaes e:tres cepti~; .-e vem ailim a cad r coiro hurn real ,.1 

e .- -.:inq_uo ,ç'~R~is, ~ qeJp~yo coi·ro hur. real, ~e d'hy ~t ra baix0, do que 
yier, p15r~ ~~nqçr .Pag.g.raõ,meyo te:d , ~~ífe le:v.arem p( ta.fóra·.!Jlenos de 

· meyo coiro naõ _pagaraõ Direito algu n4 de Portagem. De coiros vaea ... 
riz cortidos pe '\lar faó de~-~ ~:ã.c.arg, ~rnáy.ol:, e pagaraó os ditos tre.ze 
reaes e meyo, t.:- ~~ carga menor ci l quo e.rn f eis reaes, e cinquo ce~ffsJ 
,t; do có'ft_fl \ ~ªIJS cou!)~ ,e meyro ,.. f-é'S lie.aes e• tres ceptis; · é "\rem ailifu a 
,ça9a-Goiliod1uú real. ~;dous , ee.p 1's,, e .de meyo €Oi tio quatro teptís t e 
,,{'~y 1pe~=~ ·b;?lÍX~ em qhfllquer c_.a

1
lti;diade que, fej·a q~ando vi·er pera ven 

~~ I d / · er 
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·der pagar})Ó ,·t:es ceptis' e fe levarem .pera fára menos de meyo coiro 
nao pagar{]õ Direito algum de Portagem, como dito he. ·E de coiros, 
ou peites de poodes-, cabras, ou ·c~tif!eiro$, ovelhas, cetvos, corços, 
gamos, gazellas, e da~ fimilhantes em cabello, indo, eu-vü1do pe·r 
agoa' por carga mayor doze arrovas' e da carga menor feís arrovas' 
e do cofh·l tres arrovas ; e quando· poiêm os fobrediros coiros ailim 
corridos, como por cortir vierem, ou forem em b~fras, naó fe fará. efta 
conta per'arrovas, foomente pagaraõ pelas ditas befras etti. que a car
regarem; e fe a dita coi rama vier per Fooz, pagará Dizhna· , falvo à 

que vier de Setuval, Alcacere, Seúmbra, d'Odemira, ou~ínez que 
pagaraó vinte e fere reaes por carga rnayor, e das ou~ras á e.ffé ·refpei
to, como nefte Capitulo feguinte da coirarna cortida fe cb'n-them ~ · ral
vo dos coiros vacariz qúe vem d'Altacere, Setuval, ou de Sêiimbra; 
de que pagaó foornente os ditos treze reaes e meyo por carga rnayor, 
e per dfe refpeito de carga de befta piquena, e coftal côrno nefte Ca .. 
pitulo fe conthem' ·e dos ditos;éoirps vacariz' que vierem- pêla dita 
F9oz d'Odemira, e de Sinez pagaraõ de ví"nte 'hum· da di-tiPórtager. 
'.)J r- ~ ~ • \ 

Coirama cortida. · J -

1 r' r ~_.__ .- • • ~ ~ ~ 
~ ... .JL' ) ("• lll ~ -- -L 

rT Tem . .-.De quaefque·r coir~s, e co ira má ~ortid~ que v iN" a a oi ta C~
..l dade, oafeu.-:Termo r>era vender: de qtJialgúçr parte d&Regno per 
Mar, ou per Terra, naó vindo per Fooz, ou fe em ella comprar, e ti
rar pera fóra de qualquer forte_ e aôtçque fejaô tirando os coiros vaca
riz atrás qu~ nunca pagava.õ fenaó os treze reaes e rneyo de carga ma
-ror todoiJos outros co1ros corridas pag~ra~ por ca~ga rn~ybr vinte e 
fete 'reaes ,. e por.rnenor,Atrez.e r.ea-es .e.mqo ,,re p:or (!of\:al :f€1is reaes e 
~inquo 'ceptis; .:-e verri ~ a cada arrov.at' dous .ieáes e cloU>s ..ceptis ' e àa 
meya a.rrová l1um real e hum ce,ptil! ·,t.. e d-'hy fltl:ra !9aix-0 ·em-qualquer . 
quantidade que feja., pagaraó h~am re~Ldo q.t.r€lvi-.er pera. v~nd@-f, e o~ 
que levarem pera fóra menos da dita ineya arrova, naõ pagaraó couza 
alguma de Portagem , e f e a di-t<g"c~i,ram:à:,vier pc r agoa, ou fai r, con
tarfeharn por carga de befta mayor doze arrovas em vinte a fete reaes 

- .. ' 
· e por menor~ feis arrqvªs treze reaes-e.rneyG •; .eynr C@-ftai.t t~es anovas 

feis reaes e cinqt;:o ~eptis; ·e pex e:ft .--refpeitó_;,--e puço de vinte e"'fer~ 
reaers po.r carga .f e paga'rá ·de fl!pa•t'<i>S..; foqu<lffl.i ' b.ro~egtl · ~ -," ~À a piis ·; 
bootas, çaf<>oé~ e q1,1alguet éaJÇRdtrra chrcbi-rGI àequatcpre:rncme, <.:: 

. {eiça9 _ que· \~v : . , e -per- :onfeftl~tJ to<J?1~0'~'Uif1tôs, -~~Jças;~ ~H:as, 
Ia;egos, :C~preh. s ~tle çoHo f' JJlf>~ tatlretas · ~ trul:ra'1Ms , ba..rr~z, ~e . eo1 ro , 
oçtres , ata&as, luva·s_,_ e · ro..rlall;_,l~ t fi>t!.íl'tra. ~.o~7..as'.:. qt:re .f~ poderem fazer 
je coiro<::or,tido·; .aJlltn'J ÇC!mo Itfl"-as--, dboros' ~ .e tO~- ~las _otnras fimi: 
lh~ntes; e. porem qu~ndo al·~t.pruís ~as fobredi.táS ?'éHes·, eoi ramas, e 
coüzas ve.erem pe~ Foo.7nd.e qlila:bGJU~Ii .~nr-te do R _0 no que -venhaõ., pa.: 
pa~·aó Dizima na Por.~gel'm, falvo às ' ~o-s-1-ob~re· itos lugares d'Alcace
re, Setuval, Se-zímbr~,. Sinez ,h:L<..±~mi~, \.qe p<iganõ por car-ga 

J -
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mayor v,inte e, fete reaes, e das .@utras corno acima {c.cs '1t ~ ~ e~; e· fe. 
a peffoa que aífy trouver as .ditas couza·s defrp01s de pagar J.ellas tua 
. Pizima ~~ q.tüzer tirar fl.era fóra pel" Mar, e per. Terra, per F ooz naó 
pagará m~is algum-Direi to da facaela na Poriàgem.. ... 

Pellitaria, forros·. , ,. ··, . 
. 

I Tem. Qe carga de peiles de coelhos, de marthas, arminhos, rapo~ 
zos, grilrçs, cordeyros, e de qua·efquer outros forros, e ,pellitaría 

~e qualquer qualidade que íeja que aa dita Cidade, e Termo per ho· 
mens de fóra vier pe·r.'! fe vender, ou fe comprar na dita Cidade , e fe 
titar pera fór~, pagaraó por carga túayor paõ vindo per Fooz vinte .e 
fete . re~es, e por carga menor tr-eze reaes -e ·meyo, e por coftal.fets 
reaes e s_inquo. ceptis; woren'l fe as ditas co·tl~as vierem per Fooz de 
qualquef. parte do Regno , pagaraó Dizima , falvo os que vierem 
d'Odefi;lira, 0 Sinez, e Alcaeere, e Setuval, e Sezimbra, que paga
raó Soqme...n.te ,por carga may~r ao dit~ reCpcito de vinte e fet.e reaes ~}. 
ç 1·ga mayor, e d'hy pera b.a1xo como das outras cargas d,e vmte e fe l.! 
rt:aes atee contia de meya a1rov.a _,JCQ1P9 dito he, da qllal pagaraó hum 
real, e hum ceptil, e d'hy pera baixo em qualquer quantidade paga· 
HÓ hum .real- do que{víeP. pera vender; ~ fe tiFarem pera fóra menos 
d.e meya art<;>va, naó_ pagaraó couza alguma de Rortagem. , 

1 

-i. -
,) 

• ; ') ... f j 

. . •· ~ ··t 1 •• r !Ãefli..dos de :pe/!es. JC ... 

,_ ~ ,._ -~ J .) - ~ " '" DE pellic_as fe_itas' e m.e quaefqtJell' ' v~ii~os ' J ~ roupas de pel1es ,'
. affim çle vefbr, · eom~ d,e cama- qu-e aa dita C1dade ·trouverem os 
bG>mens de_lóra per-a vend·er.., ou' na dita Cidade ;e Termo fe comprar, 
ç l_evar per.a fóJ:a paga·ra.õ p.or cada peça tres cepiis ; e f e alguum levar 
pera feu.uzo hl.uú,à das di,tas roup~a~ na0 pagará Ponagem. · 

. ' I • 
L f"u' .1:> ' r;.,)> 

... '1 , · ':Ílzeite. , cera. 
~ ~ ~ J ~ ,. . i ; \ J '·., f,·~- J - ... ) J . "') ' ;a ·~ 

I Tem. Pe toda ~arg~ ~d'azeite ;o~1 detcera que -as•pelfoas de. fóra ~i e
, rem _v.eod~r aa ·d~~~ Cldade, e '!'ermo,, nu corn'{Hárem na dtta C1da

de , .e 1'erm0pera levàr~F.Ji fóra ~ffy elo ~que vi€·r, e for per Mar, com~ 
per Terr-a-, lil~Ó fendo per ·Fo.oz, em qual'qu·er máneira:111ue vá·, e_ ve~1ha 
pagaraõ de PortageJwpoi:Jcarga d·e 1bHl:a mayor treze 1;\ae.s ·.e meyo, e 
pela carga de hefra menoltt-feis rea~és e·/inguo c·eptis, .! pelo coft<1l , ou 
peío ás coftas-tr-es reaesr, _e tr.e.s aeptis1 e d'hy' pend1laixo•pagat:aõ p~r 
efte re.fp~ito; a ~ber_, l~V'ando la cr(ga mayor e:m, rloze ~. rrov-as , e ~ 
met:\orrem feis·, e o ~o·fta:L ·e.m fres - ' ih~ ~ gu:ei'fe p-aaa rr:es reaes êtr.es .zre-

. r h " d f l f:.' o . 'I P.tis ,, pagar1e a por c \ a ar,rova .1 .um 11e~:l e hum cept1-l, e por meya :tr-

rova .qua_tro ceptis' e r~'hy pera >aixQ em q~aJlquer quantidade 'quan ~o 
yier pera vende~, p~a~~raó meyl.' re4lt,, e ·tirapdo pera fóra (<neno~. 'de 

,r meya 
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' meya arrqv,a .• 1aó pagaraó couza algt.Jma de Portagem , <2 fe Ie.V'aliem 

cera em ciri0s pera Igrejas, on C<!mfrarias, naó pagaraó Por_ragem. E 
ua fobred ita maneira fe pagan:Ldas di.tas cargas, e coftal, e arrovas, e 
alqueires deftas couzas feguintes ;" a faber, de mel' mant~i a.a cevo 

' o ' ' umo, azeite de faym, quc:ijos fecos, pêz, rezina, breu, alcatraó ÇU· 
magre, fabaõ, e dl:a c.ont~ porem fe enter~derá quando forem, on 'vi e -: 
rem per agoa, porque per te!ra naõ fe fará conta per. pefo, .Bem per 
medida·, foomente fe averá refpeito ás beftas em que fc trouver, ou 
levar. E ho coftal naó pa,lfafá de tres ar.r.óvas, e d'lily pera cima pagará 
por beftà menor aree cdnthia ordenada. E quando cada 11Llúa das ditas 
couzas vier, ou fahir per Fooz pagaraó defta ·maaeira. Pelg tonel do 
mel, ou d'azei te que vier d' Alcacer do Sal, Setuvel, d'Odemira, Si· 
nez, ou Sezirnbra, pagaram por tonel nove~ta reaes·com feu cafco de 
Portagem, e por pipa · quarenta e cinquo. reaes, e por quarto vinte 
dous reàes e meyo, e por efte refpeito a'as outras vazilhas ·mais pique
nas em que ho dito mel, oa azeite vier. E nall} (e pagará do dito caf .. 
c .~ ou vazilha mais outro Direito de Po~tagem; peroo .fe os tonee,'1 

ou p.ipas, ou q ualguer ou:t:ra louça em que h o di to inel, ou azeite v'Í eL' 
fore m levados da dira Cidade, 1:6Cil fe pagará qu·ando vi~rem, fenam" 
a razam _de cinq·uoenta e quatro reaes por tonel ,, fe na dita Çidade fi
carem as ditas vazilhas, e nam forem carregadas "pera fóra, e fe os 
que/trouverem os ditos azeites, e melles ieverern já pag<:l o dinheiro 
pa fdlcada da dita louça, defcontarfelh,es-ha dos ditos noventa reaeg 
todo o qu·e affy da dita• facada da louça reverem pago; e fe na Porta- . 
gem teverem dados peri-hores, ferlhes-ham tomados. pagando os ditos 
cinquoenta e. quatro réaes .por tonel. Porell! f e os di'tos mel, e ázeite 
vÃe.r em odres, pagaram por carga a.ílim com·0 p.a.g.a:vam das outras que 
nam vem per Fooz; a faber·; a treze rea.és e rneyo po·r carga mayor:, e 
da menor· feis reaes ·e cinq.uo ceptis, e affim do coftal t'res reacs e tres 
<7.eptis, e d'hy pera biaixo, affy como nefl:e C ap'irulo atrás fe conthem. 
E fe pelos ditos lugares vie:r fevo, ce.ra, erito, queijos, manteiga, fe 
pagará de vinte huú; porem fe ~ada hurna de todallas fobreditas cou. 
zas vier íJer Fooz da parte, ·doNo r te defde Cafcaes per toda a cofl:a de ' 
'Portugal atee. G aliza, fe .pa·gará Dizima inteiramente na Portagem. 

' o ,, • . . 
"'I . • . ' 

. . Efcra"vos. 
n I 

I Tem. Do ,efcr. ro, ou e.fcra,;·,r que vier de' f0tá per terra. pe:ra ven.; 
der, ou ílu dita~idadG ,, e T "lrmo fe .eornpra.v, e o tirarem pera fóQ 

ra }:Jgará treze reaes e meyo; e f·. ~$ efaravas gue affy c,9mprarem, ou 
venderem t iverem cria nças de ma~, nam pagaram __ mais Dire ito pé-
1as'diras cri~ncas. E fe trocarem r_ ·., s efcravos p ·-- ourros fem to.rna
·net~ dinheilio de ~mma parr~ aa outra' ' 1arn pagar:.m.Di.reit0 de Porra
gt.m; porem fe fe to t na r algum dinheVo na: tro'ea~ pagarfe-ha ha Di
reito inteir2:-J1ente COffiC' [e fe comprafle .. E ho M9U:.) que ie aqui for-

Tom. Vl. · Rrr rar, 
. r 
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rar, ou re:Cgatar pagará' Di~ima do que deu por fua alforu1 ,} ou reiga;. 
te; e ho efcravo Chriftaó em eazo gue fe forre, nam pagará m~nhuú 
Di reito; nem fe' pagará nenhuú Direito do eícravo que alguú trouver,• 
ou levar. pera feu ferviço, pofto que venh~ per Fooz nam pag.ará Di· 
reito ~l.gú, nem o fará faber, e fealgumas peffoas ve.nderem al~u.ú 

. efcravo de que fe dev:a paga!_ Portagem, feram obrig[:ldes depois de 
vendidos irem pagar d'hi a dous dias fobpena de defcaminhar. 

\· 
Tinturas ·, mar farias, / efpeciarias, e bztticarias. 

I Tem. De toda . car~a de anil, de graâ, ~~ ?·zul, de vermeJJ1a~, de 
hurzella, de hraz1l ., de ruyva·, de azev1che, de galha, de JlZ de 

Pintores, de alacar, paaé~ d'ouro, ·ou de prata para Pintor, e de to· 
dallas couzas de que Je faz~m tinturas, ou· pinturas, fe pagará por car• 
ga mayor vinte e fete reaes. E de toda ca-rga de papel , pergaminho, · 
alfine"tes, alforges .1. efoovas, .vaffóyras de alimpar veftidos, erva cl~ 
; ~efréi r o , azou.gu€, fombreiros , ·azeviches, ,e toçlallas couzas fei • 
\e marfim' alambres' e todallas cbuzas feitas delles' barbante' bo 

cánamo, e totlallas couzas feitas d'Cit~ , linhas, cordas de yiola, efpe-. 
lhos ,.e toda: lias couza,s de yidro' v~~os' e todoHtos toucados de feda' 
aiguodam , ou huho, .toucas, .alrneizares, cordoês, topete iras, tellas'' 
pandeiros, viollas, e.t1od·ollos inftru.m,entos de tarnger, cofres, buc~t:as, 
arqs incoiradas, e ca.deiras com_ coiro, alanternas, efcrevaninhas , 
pena , roupa. de cama, e de toda -carrga de pimenta, cãnella , cravo , 
gingivre, malagueta, açafram ,-e de toda outra efpeciaria de qualquer 
outm n.ome, e qualidade, e forte que feja, e de caminhos, alcarou
vya, alforfa, erva doce ,, c::oentro feco, .gergehm , moftarda, arroz'· e·· 
de toda},! as ou·tras firnilhantes, d1e ruy -barbo., fene, quafififtula, amen .... 
doa's.britadas' graxa' incen[o; enxufre' fanro de cuba' tamaras' noz• 
noíca.da ,, mi-rabolaoos ·' e todal1>1 s omtras couzas de buticfl de qualq~et! 
n ome, .e qwalidade que fej<>.m, ·e de.affuca)r bramco, e rozado, e de 
todallas~ conCervas, e confeiçoés qi..1e fe delle faç~m, ou de mel, e de 
almifquere, ambar, eftu"'raque; e· beijoim,,.' algalia, alrneya; anime ·, 

• e de todo1Los. outt:os cheiros .fiénilhatúes, -e~p,erfurnes, e d.e agoa .rozae 
da' agoa ae frol de laranja' d'a!'fDeyroés' língua de vaca _, de guyabe ~ 
Iha , e de todãllas outtas agoas.eftiHadas por carga r ayor de cada hn
·-· a d~s f~breditas cou~as; a faber, ~i?turas, t~arç-~)ias, efpe;;cia ri~s ~ 
e butlcanas' e fuas ,fimdhantes que Vlrrem aa dtta c.J Jade., c Termo' e 
fe tirarem pera fóra affy per Mar, c.om1 per 'Ferra, n·ám vindo per .Fooz 
vin.re. e fere re.aes por. carga; mayor.·t,..: pela menor treze reaes ·em ·yo ·;· . 
. e pelo co.ftal feis reaes ,e.cinqu·o ~ptis. E contarfe-ha p-vr ca rga mayu·r 
quando vier cada hu ma das d.it ª;<l - mzas p·er.ag.oa em doze n trovas\ e 
pela menor feis a.rrc;y<a.s, e ~per: ~oftal n:es arrovas ., e perdte refp{Ít@ 
v.inrá a arrova a doPo reaes e dt u~ céptis, ·e por rneya a nova hum rtal; 
e hum c·eptil ,. e .!.'ny. pera baixe ·~ em.·qualquer 1uantidade que feja, P'a~ 
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gar~m hurn · ea l do gue trouverem, ou levarem pera ve.nder. E o~ 
que levarem' algu uâs das djras couzas de meya arrova pera· baixo pe
ra fua defpeza dizendo-a per feu juramento nam pagaram couza al
gum~ de ~o ftagem. Porem fe as ditas couzas, ou algu,úas dellas vie
rem per Fooz de qualquer parte do Regno, pagarfeha inteiramente 
a Dizima dellas na Port"ag~m, falyo fe forem as couzas que vem da 
parte do Aguiam contheudas no título dos pannos, que pagaram de 
treze hum; e fe a peífoa que as ditas couzas per Fooz affy trouver de f
pois de pagar dellas a di ta Dizima as quizer tirar pera fóra da dita Ci
dade, e Termo, podelo .. ha fazer fern pagar dellas a dita Dizima, nem 
Direito na Portagem • . 

Pedrm-ia precioza. 

I Tem. De perlps, ·aijofar, rubijs, efmeraldas, diamantes, çafira! J 
balays, jacintos, granadas , e de toda outra pedraria fimilhante, 

pagaram os que a trouverem de fóra a vender, ou a comP,rarem na di
, ~-Cidade, e a tirarem pera fóra, de cem reaes huú de Portagem da 
~r.-n thia porque affy foram compradas; porem os <;]Ue comprarem tfe
ra feu uzo as ditas couzas, e ll:..f !'ppera vender, nal!l pagaram Porta~ 
ge~, nem o faram faber. 

Beflas. 

I Tem.~ De cavaHo, ou rucim, muum, ou mula que os homens de 
fóra uouverem a vender aa dita Cidade, e Termo, ou comprarem 

na dita, e Termo pera fóra, fe cada huúa deftas beftas fe venderem 
. p,or preço de duzentos e feffenta reaes , e d'hy pera cima, pagaram de 
Portagem vinte e fete reaes; e fe cada huma defras for vendida por 
por menos dos duzenros e feffenta reaes em gualguer conthia, paga• 
ram treze reaes e meyo, e da egoa gue pelos ditos homem; de fora f~ 
comprar, e ve?<iler por qualquer preç?, pagaram nes reaes, e. quatro 
ceptis , e do aíno, ou afna que comprarem, ou venderei? os ditos ho
mens de fóra hum real e cinquq cepris; -e efte Direito nam paga.ra.m 
os V aífallos, nem Efcudei ros noffos, ou da Rainha , e Princepe , e 
Iffantes gue comprarem as ditas beftas pera ferviço notfo, ou d_e !eus 
Senhores , ou pera, fuas ferventias .-?elles , e· dre fuas càzas; e !e al
guúa peffoa vender alguma das ditas beftas, ferá obrigádo aa defem
bargar do dia qu .... vender, ou comprar a dons·~dias fo pena de def~a.
·minharem. E fi alguú trocar b~fta por befta fem tornar dinheiro, nata. 
pagará ho, dito 0ireito_; .pero1~ fe tornarem huns aos o_utros pagarant 
inteiramente a Portagem, corno fe compraffe-m ~ E as beftas que algu .. 
mas peífoás trouverem pera feu ·~ ... :rviço, pofto gue venham per Fooz, 
n.am pagaram Direito de Por~agem , nem o fararn faber. 
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Madeira, louça de páu, cortiça, lenha, carvàm. 

I Tem .. De todo ~avoado '.rrávez ',caibro~, e ~e toda outra qualquer 
madeira·, e cornça qHe vier de fora aa d1ta Cidade'· ou Termo, de· 

qualquer pane que venha, àffy per _Mar, como per Terra, fe paga~á 
o Dizimo n.ella mefma, e íe a trouverem pera fazimento, ou corregt~ 
mento de fu,a-s cazas os moradores da dita Cidade, e Termo, e pera 
corregimento de fuas herdade-s, e quintaãs , nam entrand0 pela Fooz, 
nam pagaram della a dita Dizima, neQl ou.t.ro Direito da Portagem._ 
E iffo mefmo fe pagará Dizima de todallas efcudellas, e gamellas,. 
trinchas , tavoas d'efpadas, formas de fapateiros, tonees, pipas, ar .. 
cos, ceftos, caniftreis, e canalhas, e pentee$ de páu, e de quaefquer 
outros vazo.s, ou vazilhas de paau. E de lenha, carvam, e b.illoto que 
;,ta dita Cidiic!e trouverem pera vender, fe pagará a Dizima pelas me f
mas couzas; e pofto que as fobreditas couzas nam venham pera ven
per, fe entrarem pela Fooz pag-aram a dita Dizima; e bem ·affy fe p:1 [ 
Ilh:J dita Diz.ima de,.to,da lenh:t que de fóra do Termo vier aa dita CiuJro~ 
d ~ pera fórn~~ de cozer parn , o.u pe.r.i,_qua.efquer outros fórnos que co ... 
zerem com lenha, de que per efte F oral fe manda pagar Portagem, 
pofl:o que nam venha pera vender, e a vam, ou mandem feus donos 
comprar fóra; e iífo mefmo fe pagará a dita Dizima do carvam que o~ 
Ferreyros cadirnos trouverem de fóra do Termo pera fuas forjas; po~ 
rem os que forem, ou mandarem ás fuas propr.ias cuftas faz.er ho car
yam, ou cortar, e apanhar a dita lenha, nam pagaram Dizima, nem 
Direito algum de Porugem, e nam fe pagará Dizima, nem outro Di· 
rei to de Po.rrag~m <!e v ides, canas, carqueja, tojo, palha ,'vaifouras, 
efteiras de tabüa. e de funcho, teigas, e tenhos, pofto que venham 
pera vender, e fe as pe1foas que trouv,erem a dita madeira, e louça, e 
lenha, e carvam , e as outnts couzas em cima decraradas, de que pa· 
garam Dizima .as quizerem tirar pera fóra, tiam pagaram mais della 
nenhum Direito na Portagem, affim per Mat, como per Terra, como 
per Fooz, e fe outra qualquer peffoa comprar caJa huúa das ditas cou· 
zas; a faber, madeira· ; cortiça, lenha, carvam na dita Cidade; e a 
levar pera fóra, affim -p<H Mar, f::omo per Terra, pagará de quinze 
huú, da .qual paga de quinze ht1ú naõ fe efcu·zaram os privilegiados, 
falvo aquelles que per feus privilegias, ou F oral era efcuzos de pa"" 

6 .. t a Dizima das dita& couzas, a· qual Dizima por fa (?e r-mos merce a 
_Noífos Povos· a diminuímos de quinze J uú; e fe a cor 'ça forotirada pe
Ja Pooz pera fóra de Noífos Regnos, ~agaram deUa a Dizima. E das 
haftes das lança.s, dardos, az~gaya; , e outras fim.ilhan~es por lavrar 
que os homens de f6ra levarem pc q fóra do Termo pera ve-nder, ~Ja
garam de quarenta · c;inquo hu1 -: ... e efto da mefma couza que affy cc m
prarem, e levarem, JU do pre o que lhe aqui cuftou per juramer to 
da parte, qual ho le iador ante quizer; e da madeira de _ boys ,- c de 
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hoo,des por 11v1:ar .que trouverem, ou levar~m· os dít<Íl'sl wmêns de fd. 
ra, pa,garatLl de quCirenta e cinquo hum. E dos tonees, ;e pipa·s, € 
qualquer, outra louça de paau, o que a tira.r v-azia perà fóra do Tejrmg 
fe 21 nam ouve r de tornar com vinho, ou ootra mercadoria á dita Cida
de, pagará a Dizima d0 que lhe c.uftou; per'oo fe QS vezínhes da clita 
Cidade, ou Term0 levarem louça velha n:am P"h a.ram ddla Direito 
alguú de Portagem, mem o far.2m fab~r, I e a narn·levatem pera ven
der; e fe os moradores da dita Cidade, e feu Termo 4evarem a âita 
1nadei-ra peta fuas herdades , @U quintaãs , pofto qMe fejam. f6ra d'O 
Termo d~ .dita Cidade, nam pagaram Oive:ito a-lgum de Portagem, 
dizendo per feu juramento que he .pa:ra iffo. Nem paga.ra·m íffo mefmo 
de gamellas ., efcudellas·, talhadores ,. gra,les, e toda outra madeira, e 
ceftos, e canifrrees, canaftras, arocHl, e vimees; nem de tonees, e bat
feyros e tin~s , e outra louça nova ' que levar~m pe.ra fel.l uzo, e nam 
pera vender. 

Ca[ca de cortir. 

E De toda cafca de cortir coyros que a-a dita Cidade, ou feu Terino 
vjerpera vend.er, ou fe h~ _f\Wprar., e tirar pera fóra, a1fy ·vindo 

p-er terra, ·como per-3goa, nam ·ámdo per Fooz, pagaram . po·r carga 
grande, ou piquena oito ceptis; e vindo per Fooz pagará Dizima. E 
das h.aftes das lanças, de d.ardos, d'azagayas, e gurguzes, e de con .. 
chas, cl'efpelhos, cabos de podooé§, e de machados, e de fouces, e 
de enxadas, fuzos coffoiros, e pentees, e cavides de lanças que leva
rem pera fóra os moradores da dita Cidade, e de quaefguer outras 
partes pera feus uzos, e nam pera vender, ·nam pagaram Direito al: 
gum de Portagem dizendo-o per feujuramento. E de mafros, remos-, 
e qualquer outra madeira que fe comprar pera qualquer Navio, Barca, 
ou Batel que eftever das marcas de RefteiJo pera dentro, narn fe paga
rá Direito alguú de Portagem, fendo as ditas couzas, ou cada hum a 
de.llas pera feu corregirnento, e repáiro ... dos ditos Navios. E nam pa
garam ho di to Direito os que trouverem aduéll<'~, ou tonees abatidos, 
e já pagar;1m de cada h uma couza fua Dizima á entrada, fede f pois fe
zerem, e alevantarem a dita louça a quizerem tirar pera fóra nam pa
garam mais Dizima. Nei? pagararr,,Jho dito Direito as peffoas que aa 
dita Cidade trouveram vmhos pera vender encafcados, e da entrada 
,pagaram de tud ' feu Direito fe quizerem tira1r pera fóra os cafcos de 
que já pagaraoi feu Direito, podelos ham le\'~r iem pagar outro U1 lo 

rei to. Ne,Çi pagaram a dita O. zima da facada as peffoas de fóra da Ci .. 
daçie, e Termo que levarem t0!1ees, ou pipas ;ou outra louça pera a. 
trazerem , ou man~arem cheya L>-dguâ mercadoria a a dita Cidade, ou 
pera carrega r pera fóra do Regnn, os quaes porem Ieixaram quando 
a 1i rarem penhores na Portagem o g)le f e póde.rmontar na di ta Dizi
m a dinheiro pera fe a ver de pagar ÍCT. a dita lo~ :a nam trouverem, ou 
manda re m trazer aa dita Cidade; e ~indo. a diti' lou~a com a rnerca"' 
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do ria a a dita Cidade, paga·ram fegundo a couza que_ na cht 1 louça trou ; 
verem na maneira que em titulo de cada huã das di tas mercadorias h e· 
contheudo , e toroarlhe-am feus penhores ; e fe trouverem a dita lou
ça vazia nam paga ram couza alguma, e tornarlhe-ha feus penhores; e 
fe a di ta louça lá venderem cheya, obl vazia, pagaram a Dizima do que 
lhe a dita louça acv· ,; .cufl:ou; e os mc:>radores da dita Cidadt~, e Ter~ 
mo nam deixaram I_J enho res quando a louça tirarem, mas affeotarfe
ha no livro dos tonees fobre elles; e fe a venderem lá affy vazia paga· 
ram a Dizima do preço que lhe aqui cuftou; e fe a dita louça lá ven
derem com vinho, mel, ou azeite, ou outra mercadoria, ou a trouv e• 
rem, ou mandarem traze r aa dita Cidade com mercadoria, ou vaz~a 
nam pagaram Direito algum de Portagem, e ferlhe-ha rifcado o affcn
to que tinha feito no 'livro dos tonces; e fe algumas peffoas emprefta
rem tonees vazios hnns pot outro_s, nam pagaram Dizima. 

Navio.r. 

I ,Tem.· Das barcas, batees, ou navios que as }1'effoas de fóra ·vend t ..: 
rem na q ita Cidade, ou comprar"' • pera tirarem pera fóra, pag a• 

ram Dizir11a na Portagem do dinhetro -que cufl:ar, ou porque fe ven" 
der, fe hó Navio for do Regno; e fe for de fóra do Regno pagarfe-
ha a Dizima no Paaço da Made"ira; porem fe efl:es que os affy compra
re!Jl trouverem de fóra madeira, e pagarem della fua Dizima, ferlhe-
ha deíconrado na Dizima do Navio que affy comprarem, e tirarem per 
Fooz outra tanta Dizima quanta pagaram da madeira que affy trouve
ram. E de todo Navio que fe pera Nós comprar, queremos qu e fenam 
pague deJle Dizima -alguma, affy per Nós, como per ho vendedor. E 
os Navios que vierem ante a dita Cidade, ou das marcas da f ranquia 
pera dentro que comprarem pera feu repayro mafto, cabres, pregadu
ra, e todo o que lhe fezer mefter pera feus N avios, affy armas, como 
pam, vinho, carne, pefcado, azeite, alhos, pez, fevo, cordas, maf
' os, temos, e outra madeira, aífy pera feu correg imento, como re
paíro do Mar pera feu refguardo nam pagaram Dizima, nem outro 
D ireito de Portag'em; porem fe alguns Navios lhe trouverem de fóra 
as ditas couzas pela Fooz, pagaram ho Direito na Portagem áquelle 
q ue de taes couzas fe deve ·pagar. · Porem os Navios que jouverem em 
R d lello em franquia que vierem de fóra parte, pa~;1ram ho Direito, r 

..: ..... madeira do que en,darem comprar ~era feus NavÍQS; e affy pa-ga
.ram D ireito de todollos mantimentos : e ~parelhos, e ou·ua~ couzas 
que n.a dita Cidade, e Termo pera elles compra~em inteiramente ,fe
gundo fe deve a pagar por efl:e Fora~. E fe os Navios qu.e carrega rem 
an te a Cidade, 6uJeu Termo faze" lo viagem tornarem out ra vez com 
algu ma couza a entr?r no Rio em ' .eil:ello, poderam manda r com F ar 
pe ra os d itos Navios í e pera a ~ •Jmp a nha delles todo ho .rque lhe t 'r 
neceifario pera fe u re.t'airo, ou f-' era feus 1mantí m.ento:s, f em pagare m 
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ua dita :Por~: gem: Direito de f1enmllj_ma das' ditas COtiZas • . E fe qua1que1' 
Barca, _ou. Navio fe troGar pe>r outra fem outra torna, nam fe pagará 
deU.a Q.izima ; fl fe per :algumas das partes fe _tornar dinheiro, IDU ou
tra cp.uza, pag.1ram fu-a Dizima €amo f e foffe comprado., ,avaiiamdoafe 
na fomma da valia do dito Navio, .a valia dei'"' tn, fmo, e mais ho di .. 
nheiro que fe por elle 'deu, e de tpda a fomma h.:: ~e pagar a dita Di .. 
7ima. E quaefquer pe!fo~s que fe~erem Navios, ou Náus de cemo e 
trinta tonelladas pera ci.ma D<!ffi paga_ram Diz·ima, nem algum Direi.; 
to de Portagem de mafi:os, madei-ra,- ferro, arm~s , vellas, remos, 
mantimentos, breu, fevo, e de quaefquer outras cou~as, que pera 
f~7ZÍ~ento das ditas Náu~, e Navi-0s, e repairo., e armaçam (ua lhe 
forem hece.ffarios, 'pofto que venham pela Fooz; e fe os vezinhos de 
Lisboa fezerern Náus, ou Navios, · c~raveUas, ou Barca_s men?s da . 
dita conthia, nam pagaram os ditos Direitos, falvo das couzas que 
l11e vierem per Fooz, o.u !ejam peifoas que tenham por officio de faze
rern alguns dos ditos Navios pera vender; e nam p.era feu uzo. E.nam 
~ 'pagará DíziPla, ge,m outro Direito de Po~tage~ das v~llas, ~?co
r-as, e de quae[quer oútras con--zas que aa dita C1dade v1erem amda 
que venham. per Fooz, de q.uat\)u?r ~avio gue fe perder no Mar. E as 
pe.ffoas que :N~vio~ ver'ldereril, ou comprarem de que fe 0l:lyeF de pa
gar Dizima _, {eram obrjgados de irem defpachar na Portagem do dia 
qt~e a vel}da for de todo· feita, e comprida a dous dias primeiros fe
guint~s, , e nam o fa·~e~·do defca·m.i.nha;ram. 

I 
Junca , e f}? ar to , palma , junco; e couzas dellc. 

I Tem. De tocdajun<:a, ef.parto, palma, ou junco per.a fazeremprei~ 
ta~ ou eft~iras que vier aa dita Cidade per 1wrnenfb de fór~ pera vene 

der, QU [e hy comprar e tirar p~ra fóra pelos ditos homens de fóra , ou 
ft!i ,r, affy per Mar, . eomo per Terra àe qualquer parte do Regno I)am 
·viado pe-r- Fqoz., pqr;c_a•r.ga mayor que os•hornens de fóra trouverem a a 
dita Cidade ,. e Tenm<0 pera vender, ou o comprarem, e tirarem pera 
fóra pagaram feis r€a€S ,, e da carga menor tres reaes, e do coftal hum 
real e meyp; e q.uando as ditas couza:S vie.rem per ag('}a levaram a car
ga m::1yor em doze arrovas, e a m~tÍlr{H efil feis, e o coftal em tres; e 
per efte refpeito vinrá huma arrova em 'meyo lí<:al•, e da meya arrova 
Jous çe.ptis, e .d'b.y-pera baixo hu;5.ceptil do q\le vierpe.ra vender; .:: 
quando . .fe tir:ar p~ra .fóra,de mt ya armva pera baixo narn pagaram -cou
za ,alg-uma' de Po,rt~ge(n.. Ne-nl. fe paganá, Oi,rc.!i.no algum .de Portagem 
cle junco verde, nem palma, nun ramos, nem de erva , pofto que ve
nha pera vender, rJ'eii}·. (er~·m ob.r!g1 ~d~s. aro faz~em faber; e vindo as 
ditas couzas per Fooz, pagaram · _ ~eiramente p~zima. E de tod allas 
e{ @yr_a~; feyrooês ·, akp$~~ ,. aç'ªf;j_tes; cor.d'a.s f :de quaefquer obras, 
e .;o,uza§l .que fe fezerem- <:h~ dita~ jun :a·, efpanu:, ~ pal. m.a, ou do dito 
junc0 qqe, as homen~ gP. {éya t(Quv;erem aá,àiFa Cid~de, e T~rmcr pe .. 
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ra vender, ou hy comp_rarem, . e tiràrem pera fóra do Te! ri~, fe ·p a
gará por carga de befta mayor dez-re-aes-, e por menor cinquo reaes, 
e por ,coftal dous reaes e meyq; e por'· ho-dito refpeito de doze arro
vas aa carga mayor ve~ au coftal rres arrovas, e-la cada arrova dnquo 

· ceptis, e de rneya " .. <-<1, e d'hy pera baixo em qualquer qpanti~ad~ 
pag~ram tres tep ;:.s J -o que vier pera vender; e os que tirarem pera 
fóra de meya arrova pera baixo-, nam p·agarall)- couza alguma de Por
tagem. E fe as ditas couzas vierem per Fo@Z, pagaram Dizima intei
ramente. E os•Navios , ou Barc·as que aG}Ui carregarem de fardinha; 
·ou fal, nam pagarftm ho ,dito Direito da Portagetn das efieyias que 

. c0mprarem pera de'baixo da-dita fard.inha, ou fal que alfy ca-rregarerÍ\1. 

Ferro , e couzas groffas dell~. 

I . Tem. De toda carga que aa dita Cidade, e Termo os de fóra trou
verem pera vender, oU n~ dita Cidade, ou Termo· della compra

rem ,. ele varem pera fóra, dt; ferro em maçuco. , •OU /em arriei , ou c ~: 
.barra , ou lavrado em arados, trerripees, peios, ferros de lume, e 
g~ades de janellas, ancoras; cadeyas ;â .t' prezos, cadeyas de caaé~, bn
ga de ferro' enxadas' alfe.rces' fer·rag~m ' c cravos della-pregádura' 
~de toda lias couzas fimilhan.tes groífas·, e delgad·as qre nam fejam li· · 
ma elas , nem moídas , nem eftanhadas, nem e-nvernizadas, a1fy- per 
agoa, como per terra nam vindo per Fooz, pagaram por carga rnayor 
treze reaes e rneyo, e per carga menor fejs reaes e cinquo ceptis, e 
por coftal tres teaes e tres ceptis; e fe as ditas <::oü,zas vierem, ou fo
rem per agoa, contarfe-ham por carga mayor doze arrovas, e por m·e
nor feis; e por colonho tres arrovas, e per a Gonta de cima de tres 
reaes e tres cepti~ ao coftal ·em que ha as ditas tres arrovas vem a cada 
huma arrova huú real e huú ceptil, e d'hy pera baix·o ·em qualqueP 
qúantidade quef~ja pagaram hum real. PoTem fe cada huma das ditas 
couz~s vierem per Fooz pag~ram dizima deHas per ellas me~f!las; e 
os que a1fy tro_úverem, e .pagarem cl.ellas fua Di~ima, fe; as quizerem 
J.evar per Mar, ou per Terra ·, ou per Fooz nam pagaFam dellas ne
uhum Direito 'de fa,cada na dita Portagem ; e fe omtvas pdfoas as di'tas 
couzas comprarem, e tirarem_, pagaram ho dito Direitó de treze ,reaes 
e meyo por ~arga mayor, e d'hy pera baixo corno dito he. E qualquer. 
.. Toá que levar pera f9ra da. dita Cidade, e Termo ferro, ou couza .• 
feitas delle pera feus uzos, e; nam pen• vender dizendo-<hJ?et feujura 
ni.ento, que he pera iffo , narn pagar~ uiréito algum d~ Portage,m. 

\ . ' 
I - . 

Ejt'an-h!J , e outro'! metaaes. ~" 
• I ,._ t 

DE toda carga de ~ftanho, d umbo, latam, coobre, açofa r; aç. l, 
e; todo çutro m . ta1l , aífy , }\1t lavrar 7 cómo por todalbs·'·o·l!Jr, . ·s 

couza~ feitas i e Iayradas ·del1es, ·c de -catla '-·.um deHes em qualquer. 
· · " n1a- · 
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rna~eira; -t :B cJ.utro-fy pet todalias •GOUzas · lavra.dâs de ferro qu'e fejam-· 
rno1das, hma9as, . eftanhadas ;ou envernizadas qúe a a dita Cirlade , é: 
feu Termo o~ homens de fóra. trouverem pera· v~:mder de qualquer par"' 
te ,, e Iug~H - do RegAo, aify per Mar, ·como Fer-Tena que! narn fejà 
per FooZ;' · ou na dita Cidade, e Têrmo fe comprar""m e levarem pera 
fóra, pagaram por carga de ~efla maydr vinte(c Jt~t_ reaes; e poF me-
nor treze;:rea.es e meyo;.,; e. por caiai [~is reaes.e cjnquo ceptis. ..... 

. f.., _,' I 
r N ~ • r:-:: _, .~ :.. .ll < ._ 

Ar'!las , e ftrram_mt~. 
•• ~c:.. • fi E Per efte ~apit~lo fe Ievar~m tc.dall~s fouces 'machados_, efpad~s2 

. punhaes<' ' ferros de lãnças ·, 'êtUI;JaFl~as ema'ftea:das, armas brancas, 
ejubanet~s; .beeíl:as d'~ço, ou aréoi·d'aço p~rá ellas; e a1fy as coro
n_has com fuas chaves ;r e calços ;' iJO.fh;>!que v'enham fem arcos, facas; 
cuit~llos .... ', noda ferr-ame-ílta de Otrtf.ve:z;.es, e ·e~rp·inteiros, fertas, en
:lr.óos, mlnte~)l{)s, fechadu·ras, lihe-=f0u'taS?de 'thofãJt) ~ e todas loll'ttas, ba;. 
ci:a~ . d~lnr::riri, ~e J mán;j}b~s, e :ta.nMir6s ~~e co@b.re ,··e fiá()§, e eftribos j, 
e:efporas, 1 cab.eç'aclas. ~ pi'~hees d 'dla'l'lh~ , .baei'os , tri l:n.il~s, e candieY,
,-os.:~ E rge ((XelampUo~asi:fohre~ fe .,Ieva-ram 'd€ todaJas outras fuàs ..... 
fimil'hanees ;r.·e qú.andro ãs--di-i_a çàiJJ.~~s .. forém•, crl:.úe rem ~per- agoar con~ 
t.andmooza a-r,ioV"aLS} p-Ol'l rcarga • mqygr~,s :e ' f<!~"a~:méno'r v e~ ~ao coftal 
tres_arr.pvas, r.que 'Val.bnr anrefpeitó de .jnre eti:e~~ a carga may ..... (H feis 
·.reaes ;Je · fmqllO' ceprf.s' €: a arrov~ <il16US lfe:Je:S '"'e ÔGUS cept=:i·s 'é meya 
-a.rro:vaohum• rre'al e -.hunr ore-ptH ;-te ~~·?hy perfa baix0 fé -pãga1fá, e·r:tfquai.'
<J.Uer conthia hum real. E. vindo porerrr •cada: IR.rqa das dita .. s ·cou'la~ per 
Fooz, pagaram Dizima das ditas couzas per ellas mefmas pela entr:a-
da ; e os que as trouverem , e .pagarem dellas ~ua Dizima, fe as qui
zerem levar per Mar, ou per Terra, ou per Fooz, nam pagara~ de~
bs nenhuú Direito dà facada. E fe outras peffoas· as ditas cbuzàs com· 
prarem, e tirarem pera qualquer parte, aífy p·er Mar, como ·per 'Ter
ra, e per Fooz, p>agantm h o dito Di.reit·:> de vinte e -fete reaes por 
carga rrüíyor , , e d'hy pera baixo ,. comb dito h e. ' E levando quãlque'r 
pe1foa alguma das ditas couzas.pera o Regno pera feu uzô, affy per 
Mar., cGrno per Terr.a,. como per Fooz, nam pagaram ddlas Direito 
~Igum "de Portagem, fa.lvo fe forem• tefouras de tQCador, das quae3 
Ie pagará ho dito Direito de Portagem', poít'o q~~ fejam péra feu uzo, 
e nam pera y~nd~r. ; ~ • 

. !elha, e kuça de ·b'arro do Regno. r 
< 

• J 

. ' l l -DE toda telha, ou tigello que fe fezer em Lisboa, e em feu 'Term_o 
fe pagar.{ Dizima na 'mefma tel!~ a, e tigello; e fe o que fez a di .. 

ta telha, e tigello depois -de paga" iella a dita DizNna a quizer tirar 
ifóra da dita .Cidade, c Termo, naa. 1)agará ddfá mais Direito da (a .. 

cad .t; e as outras peffoas que a dita t'dha, e ti.gello ·comprarem, e 
tirarem pe:.1 fóra da ditel Cidade, e 1'eqno pagaram oito r.eaes por 
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~cento d0,~ue lhe cuftou .perjar.amentG dás pat~f!St'; e out110 ta(ntr~ pa.~.: 
gar~m Q.~ q~e a dit~ telha., e tigel.l<i) Jt)"o,uverem:aa.di1t~ Cidad~ ~~ qual-.._ 
q~~f lygar do R~gno fó-r-a rdo ·Termo ~ella pe;a 'vend.er. PQrque da CJ:lllâ: 
vem, ou tr11~ern do di~Q> d'errnq p-~ra a dita Cida·el.e, ou lev-.1p1 ?a dita> 
Cidaq(f-pera .. ho.d · t.0 rTe-J1fllQ, n~m · f~· pagará. Portag·em ; .e·~ fç :v1er pel\ 
Fooz p-~garaP.J o ·# ~a ; porem .fe QS vezinhos de Lisboa trouverem 
de fóra .gq T~rmo ~ dit!ii ~elhà' e· nigello , ... OU' le,varem pera. fóra da 
Termo p<H~ fuas cazas, nam pagaram Dir'eitÕ algum de Portagem~ · 

.\ ''t 
.. , 

M alega , é azulejos. 
• '~ ( • ' r r· ~ 5 : . '' ' · . ~ . r r r 1 ~ - ' · ~ 

I Tem. Da :m~1eg~, -~ a~uieje.s· A;~e vierem de fóra dpr- Regno per, 
. ·f9€!~ clepojs .de_fe pagar ho ·D~e:it:9 :da AJfan.dega, (e ?qu.e11a: m~f_, 

· plll peffoa qlJe o pa·geq quize~ ti-t.à.rr-as ditàs cou~ª~ peta fó~à a·ffim ~ pe~:r 
1\igrf,_ co..q10,per Terr~ ., ·pam p.~g9r:Jm rna:i~ Direito. de Por.tag~m 1· di, 
zemdo p~r-.feblj!l1~e.n1o . que a di-~LfF)óu, e v:ai por fua ·; :p«mri fe. o~ 
;:re;~ ç'pJil_prq.r fl düae IJl:li~g~ ,, ~~HlZ;u~ejos, e--a, tii~>ar pe..ra.fóra :da Ci~~., 
de , _e l'er.O)o, ou a trQYv~r- ·ôe:fór.a ggtditCJ. Gid~cl~, e1,T .ermQ pera yem 
;d~.r a.tfyJr.per:.Mar ,, ç~mN>npe.r_Tg)'F,i,; :m vin~dO"}D.er Fe.az ,. pagará dous 
.r~a~sr pe_~tc.wf~,de~.~cqqp ~otqtJe~e;,uJ.h~pe.-rj.u ·ramento das part:es. ,EJ fe â 
ili tg ·Jnalegal ;; e-~~~~s~por.t~ra4JV~ ·ou~n:t.r;tr.am ero:ahgum:.cnit~o Lur 
;gª r ;1 ~ ~Qftf> · àQ>l?~~o~ a.(lim tf~ Mar ,J ·.como1 da :reqà 1 ~, hy f e plâ 
!g-arJe;u P1r;e-iJg, f~tl~p~iS5'Íe·reJilÍl aa dita ~iclad:é.; pofto •qu.e· pel~ Eooz 
-v~nh~m; , r.n~m · f~ p-agia·rã a.qui ,máfis4)i"tfei~~- d.a' e'n·tráda' que -'os ditos 
-dou.s r:ça-ej; :por.i":e.nto; ,,f i1ílo pd.a_s peffoas· qúe .á·trouverem p1<era v.etp-
.de r.. . I r - - ' .. ., ' ' _, n r .. ' I .. - . . 'ri 

- ~ ... • # '"' J. l.l • ) 

r. ·" 1 Louça. ....... _. 
' 'I 

Jl I • 1 ~ l:n~ J . , .. 1 .. ·r"\ 

E, ~fb mefma .t11·àn~irã, .fe tee.rá com qualquer :.ti~ell? , ou .quaJquer 
-1 lou1a que VH!r de-fora do .. Regno ·que· nam feJa vidrada,, da ·qua~ 

~fe pa.g~rá .~le.·P<.'>rtag~m.- potquaefquer peffoas que aa djta Cidade, ou · 
·Ter.mo a twuverem pera vender,- QU a comprarem na d~ta.Cidrade, 4 

·a t'irare.m perfi fóra· a tres reaes por cento per juramento da pane, e if.
to na.in fe entenderá vindQ direi~amente de fóra do Regno per Foo:r 
porq"blerentam pagará Dizi'ma O,t:1de primeiro aportar. E de toda outra 
louça do R~gno, alfy vidrada, como nam vidrada fe pagará a tre.s 
,.eaes por cento do CJrUe aqui valer, da que fe trou:ver ~ fóra da di.:a. 
Cidade, e Termo pera vender, ou da mefm.a louça, ·'qual o que l 

trouver antes quizer, e da que fe cc:nprar na dita Cidade", e fe tirar . 
-:<pera foFa do ·q~Je cuftar per juramento da parte; e os vézinlí.0s de Li.f
. boa que mandarem pera fuas qu; 1ras fóra da dita Cidade, e Termo 
male'ga de Valença, ou d'eutra c'alquer parte, ou .azulejos, ou lou.
ça da terra, oú rige~,lo pera fe u {ervi.ç@, e uzo .de caza ,, nam fH garã 
ho diro.Di rei to da facada; e- 'ito pce•r jwamento da par.te que h e :'era.. 
fua~ qumtas, ou feu ferviço. ' 

Moru, 
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Moo.r, e pedra lavrada_ •. 

DE cada h uma moo de Barbeiro que aa dita Cidade, e Termo trou· 
verem pera vender, ou em ella comprarem, e _tirarem pera fóra, 

pagaram tres reaes; e das moos de moer pam, affy de atafona como 
de afenha, e moinho, pagar~m po~; cada huma peça quatro re~es; e 
pormoo deca.fca ,, oud.'azeiteoitoreaes, e pormoos demam, affy 
de pam, como de moftarda huú real, e por marmores de Levante, ou 
por lageas, ou arcos, ou portaes, janellas lavrada3 de pedra deLe
ya,?Ite por carga 1mayor hum real, ~ por menor meyo real , e por cof
ta'l hum ceptil, e d'hy pera baixo nam pagará couza alguma. E ifto 
fenam entenderá no que vier per Fooz, pofto que nam venha pera ven
der; porque das ditas couzas fe pagará fua Dizima inteiramente pela 
entrada. E aquelle que as affy per Fooz meter, e dizimar, podelas
ha levar peJa onde quizer, fern mais pagar Direito na Portagem; po· 
rem as outras peffoas que as na dita Cidade comprarem ·, e tirarem pe
ra 'lualquer parte, affy per Mar, como per Terra , como per Fooz, 
pagaram de cada huúa das ditas cnl).zas, como acima fe conthem. Po
Iem os que lev'arem os ditos OJ . .arn\ores, e pedraria pera fuas cazas, 'ou 
moos de braço pera moer feu1Jam, e moos pera amolar fua: ferramen~ 
ta, e nam pera ganhar, nam pagaram cou:z.a algúa de Portagem. 

Cafa mudada. .· 

D E caza mudada fenam ha de levar nenhum Direito na Portagem, 
' affy hindo, como vindo, e aífy per Mar, corno per Terra, como 

per Fooz, porque nam fe achou Foral, nem Efcriptura authentica que 
tal mandafe pagar, falvo fe com a caza m0vida fe levarem, ou trou
verem couzas pera vender, porque da$s taes couzas foomente que fo
rem pera vender pagaram ho Direito da P_ortagern, fegundo a quali ... 
dade de cada húa dellas. 

Cottzas de que fe nam paga Portagem. 

I Tem. Naó fe pagará alguú Direito de Port~gern de toda !las couc 
zas que comprarem, e venderem na dita Ci9ade , e fe levarem pe~ 

ra ho Texmo della. Nem das qne fe comprarem no Termo, e fe trou
verem pera a Cidade, ora fejam compradas per os vezinhos da dite 
Cidade, ora per os que o nam fam, ou per quaefquer outras pefl"oas 
de qualquer Naç~m, e condiçam que fejam, nam pagaram nenhum 
Direito de Portagem, nem feram obrigados a fazer faber, nem def
carr inharam P"r ílfo, ainda que o na .rn façam. Nem f e pagará nenhum 
Di r ~i to de Portagem de nenhuaas couzas Noífas que mandemos trazer 
ou levar per Noff,"o mandado, ou de Noífos Ofliciaes, affy per Mar, 
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como per Terra, como per Fooz. Nem iffo mefmo fe p'agará aodita 
Portagem das couzas qu{l-'q.uaefque'r p,~ff0as ·t;iQuve rem , ou levarem 
pera algum,~ Armada ~offa.' ou que ~e per,N~!fo manda~? faça en~ 
qualquer pa'rt.e d0 Regne>:amda que (venhâm per Fõóz. Nem fe paga· 
rá iifo mefmo Porr~gem ·de .qu·aiepaer' c-oüZa, ·dig@:.Portagem, de quaef ... 
quer 'cotazas; 'que-os F fOlfN.::itos~,( oúhnwadof'es ~dos:-I:ugares d'alel!lle
v.:ar~m , .ou ;manda,tçm' l.eV<a-r pera fe'lll' ~zõ ~;· e qefpéZ.a '-j; e Fiam pera ven
d[e\-;, .nem da~s ~ue d~ Já trouverem ,.ou füã~â'at:!r~·~e n~~ ~ejatn .. per~ 
v1ender. ;·rpoitb que feJam ·eoaz.à's ·de que fe i~e'Vená _p::tg-ar D1Z1ma. ~em 
fe;p~a~ar.á a-d~ta Ponagem qe prata la.v-r-ãda· que allguMãs ·· peffoas leva
remJ;•ou. trouverem ·pera feuferviço, ~. e!I)ZO ' I e~ ná1~ pera vender. I 

, • r ;~ f.; ~ .. ' 1 . 1 -d' C 

.:::~ 1 r!Y<F r· Sa;ada carga por ·c"arlga: ''"~r ': 
~~f 5 a - ~· n r:.~ ~.:1 i i • 1 .. i- ' ' #' ~ . ' ~ . 

ITém.~ Ti<Ddallas peffoas, affim Naturah, éórno Efrrangeiros que 
. rtrpuverern mercadorias, e outra.s couza:s aa di 'tã1Cidade, ou Termo, 

affy 1-"er ago~v, io-omo per t€rra, com0· ·per Fooz, e'pa·g~rem dellas ho 
Dir.eit:o na {Pofltagem, pod·eram tira't "outras tar1'tas ·, e taaes cargàs 
os que as trouve'i:·cn1 fem ·}'lagarcm per ellas l'lenlln1mã Portagem , fen
t!lo ~s· couzas affy.· ·t~rarem.Jta"~es de que he' ~efp'a ci!~·o nper

1

t:enç~ ~~Porta
gem:.,. a Aualt fatada ·fe darár e~ efta marl!lé'ifa; ;arrf~·ls>'ér-, íe ttbuve car
ga de vin.te e feté reaes, póde tirar oou;:a"ta'l, ê d~1f.ãhta · valia na dita 
paga, poH:o que feja d'outra qualidade; a faber, trouve aa dita Ci· 
dade carga de efpeciaria, e pagou p.à ili ella vinte e fete reaes, póde 
tirar outra de pannos que he d'outra tanta paga de vinte e fete reaes, 
pofto que fejam d'outra .qúalidade ;· e .e.ftá ·rnefmac.JJmra~ ·eira fe terá hás 
cauzas ,. ·e cargas de treze reaes e meyo, e n1as omrasecargas, e tbu
za(s d:'hy_ pera lbaixo; a fàber, fe alguel:n trouve a•a dita Cidade .. ; e-Ven.: 
deu nella alguma carga de ,cua de que. p·agou• treize reaes e meyo , . po-
derá ·levar da dita Cidade outra,c'arga •de .fer.ragern,Jd'e que hav,ia de.paJ 
gar outros treze re::JeS e meyo, e efia roegra fe .terá.; e ·guardará fem ·ne
nhuma·differença, quando as cargas que trou\rérem forem iguaes na, 
paga, com as que fe tirarem, ainda que fejam diíferentes na qualida .. 
de, como dito he. Porem quando as que'fe trouv€rem 'nam fam iguaes 
no preç_o com as que fe tirarem l .G efras que affy tirarem forem de mais 
piqueLl·o preço que as que rnetteu, tirala·~-ha n>da via livremente, e 
fe as que affy comp.ra1, e tirar forem de moorpaga, e contia que a· 
que primeiramente metteu' de que já 'Jagou faram d:mta com el!e do 
qt·,e montar nas cargas da conthia mayor:_que affimftiÍ:ar, e uefoontar~ 
lhe:..fuam da paga dellas tanto quanto teve r dado· pelas prim eiras car· 
·gas que metteu de menor p reço, .e o mais pa,gar~; a f&ber, meneu 
carga d 'a'leite de que pagou pela ~"ntrada treze reaes e meyo, c tirou· 
h uma carga de pannos de vinte e.fete reáes, pagará ourros trreze 11 ~aes 
e.meyo·pera cumprimento dos di-tos vinte e fete. E fe o que na. i ira 
Cidade metteu 'carga, ou carg~s -de que. pagou p'ol' càda htma vi1.-1te e 
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fete reae.s, ou outra qualquer conthi~ quize.r.tirar outras cargas de que 
fe deve na pa,ga r menos, nam (e. ave r.-á ·reLpe1to ao conto das ditas car-
gas '9u~ rr;:.r:eu ·'·ou. que~ t~~ar, mas ao preço que pa_gou, e tanto quan
ta :~o.ntar tl0 p;reç01 d~s.~cargas qee ,rnetteu po.Ro que em numero fejani 
m:enos dasrque.que.r tll'iir-;· Ihe fera .defcontado, e. fe mais montar na 
paga das g ue irar, aq:uiUo que mais. montar foomente pagará. E fe 
algumas pdfoas trouv~rem aa dita Cidade efcravos , ou befras , ou 
gaado ,~u t?UtFa gu~lque.r (i.'QUZa de.qu·e-fe aja de pagar Di'feÍt(;{de Por
tagem, que nam feja per cargas , poderam ave r de.facada -outra tanta 
mercá•doria, quanta montar na dita-paga quejá feze:ram, · e per confe
gninte. o faram qurndo mett.erem ~argas, e levarem os ditos gados, e 
bdlas, ou cada h umas das di tas couzas.~ . · ·~ 

Dizima per entrada. 

E Porque acontece que algumas mer.cador·ias q~~ entram -em Noíros 
.Regnos pelos Po.rtos,do Mar, e·da Ter·ra: delles, paga~do hy fua 

Djz1ma, vem defpo1s entrar r. ela Foo6 em h o 1?.orto defia- Cidade. 
Mand-amos que de taaes: mercadorias:,.fenam Jlague ·aqui outrà Dizima, 
11em PO'rtargem por via de entrada ,. tra~~ndo cerüdam authentisca, co
mofe jaa dellas pagou ·a dita Dízima ' ;.~v.indo porem as taaeunercado"' 
rias por fuas daquella peffoa que asj_á dizimou. 

' ... c ... 
Pajfagem. 

I Tem. De todallas me~rcadorias, e::couzas que vierem aa dita Cidct-> 
. de, ou.Terrno de quaefquer partes•, affy e.m Barcas, como em bef~ 

tas, que forem de paffagem pera fóra do Termo da d.ita Cidade, po .. 
delas-ha1n levar livremente ·aqueiies que as trouve·rem pera <iUaefquer 
partes {em dellas pagaren1 Ojreito aJg.um de Portagem, nem feram 
e brigados ele o fazerem faher, pofto que ,py defcarreguem, e pouzem 
c-om tanto que no dia que chegarem, ou no outro feguínte fe partam 
com fuas mercadorias, e couzas, e paffado h o dito tempo, fe aconte• 
cerque por míngoa de befta, ou Barca, ou por alguma outra legitie 
ma neceffidade as nam poderem pac!far, nam fejain por iffo obrigados 
pagar Di rei to algutp na Portagem ;-. nem o faram iffo rriefmo faber. 
Nem ·pagaram couza algumá de Portagem de todo o que os caminhan
tes na dit:a Cidade, ou feu Termo pera mantimento de feu camü.~.-

.pera fy, 011 fuas beftas comprarem, nem 'Ó faram faber na dita Porta
··gem, e efto fenarri entenda nas mercadorias, e couzas que entram , 
ou fáem per Fooz . 

. { 
Morta· 
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DE algumas pefi"0as moradores fóra do Te~mo da dita Cidade her .. : 
darem nella alguns bens moveis , e os levarem della· pera fóra· 

onde fam moradore-s , nam pagaram delles Direito algum. 
' . . 

. Dos que tem bens na Cidade , e le'Vam os fru,tos pera fora. 

E Se algumas peífoas moradores· fóra do Termo da dita Cidade te- , 
verem nella, .eu no Termo bens ~eus, ou arrendados, ou d.e par ... 

çaria, e levarem os frutos, e novidades delles pera fóra, nam paga· 
ram Direito algum. 

Couzas dada.r em pagamentos.· 
( - '; . 

E Se algumas pe.troas de. qualquer qualidade, e condiçoens que fe. 
jam ou verem de Nós, ou tl'outras peffoas defembargos de Mercê~, 

'Tenças., Cazame.ntos, e maliltimentos, e pera pagamento delles .OU· 
verem quaefquer mercadorias, podellas-ham levar livremente fem pa
garem Direito algum de Port~ge~, e {eram cridos per feu juramentm 

Couzas que 'Vem aa feira~ 

I Tem~ _Aa te~ça f~ira poderam fertrazida.s livremente, e íem p~na 
aa fetra da d1ta C1dade todas ·as mercadonas, e couzas que de fora 

do Termo a ella vierem. Peroo ante que fe vendam ho faram primei
ro faber a. cada hum dos O.ffici,aes da Portagem, que nos dias da feira 
nella efraram pera recadaçam dos Direitos della , aos quaes pagaram 
ho Direito do que venderem, e nam fazendo affim, defcaminharam. 
Porem fe ante quizerem leixar penhores aa~ gu;udas das Porras ·, po~ 
delo-ham fazer, e vender fuas couzas fem outra noteficaçam , e ante 
que fe partam, defembargaram com o Official que na feira eftever, 

.Adireyros. 

J Tem. Os Adiceyros do Numero que tiram ourO-..nl .adiça, nam pa· 
- g ararn Direito algum de Portagem de quaefquer cou~as que tro~· 

verem á dita Cidade, e levarém della, ou comprarem', e venderem. 

Moradores d'Almada. 
I 

E Os moradores d'Almada, e feu Termo nam pagaram Portagem de · 
pam que levarem pera fuas càzas; e ifro ~te e hum quartcyro, e :!iffy 

do pefcado ' .e frU>ita que levare.a pera feu mantimento. 
Pri'Vi .. 
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; 12 Fór41- -da -Gi~laa~ de-!Jisbôa. 
Lugar, ou fe em a dita Villa, pu Lug~r alguem for feito livre d·a [er
vldam em que ante era p0fto; ou· ÍeJ~" perfilhado em ella per algum hy 
rnor/ª dor, e h o p~rfilharnçnto, pe~ ~ós cpnfin.JJ,ado ,,. cá em~ada.Puqm 
àeftes caiós\he per Dírelto avidopW1riúphct. n:E {erá aifia~~hrv}d·ó por 
vizinho da Vi na, ou ;L·ugar, onde')t€v·er (eu dôrí1'(cíl'fo, o& ·a~rp- )TH

1
r par: · 

t~ de to·do~ feus ben tom tençaó ; e- ~o~ta.ae a~ i l'j'Jll_órár.C E'. b1qu~ 
ácerca élefte domicilló ' ath<ámos~trrú·ito'S défva?r<9~ã"i1ti'e Ó"s Oifc11tdsv, ê 
uzança· da terra : que'r.Jn'âo rrazer(tBaS\ âá boo2ét~-n~ordas~a ~ 0d=édá ~l 
mós ifto' no'\bódo fegúinfé' ; a''fáBe · ~ 'à li 'fé .bitenâerá 'cad·a rli rn?. ti!t)etí 
domicil'io O'~~;~ caz~:t 'C~ íem q,Üia1n'tórí}ty n;tór~r <iretpois que 1 affy cazádo· 
feH·, "fe'mRre ' fe;rá ~avído_,p1frvii·i·nhd~J J1Cf(per ~v~Rrur~ -d'lty 'fe partir; ~ 
fo·r mora:~/ a ró'utra pa r.t e ~ êdm fuá ní-JfRer'/ c .a~Je,He fazenaa 2orfi fenÇaél 
âe ho'"dirb· dÓm-icili·ó;.:futicl~i f era1ffr>ta ii kt'C:Nó>ar 'a nVor"a;r"ábifd·Jf({E;u;ga·r 
Jrrde afí!Y. ~azotr, nàrri fe,iá ~~i'd'o pdr v-i'ziliho (i{Jfálvo mdfahcàb.r) t1y • p·ê~ 

I(;) ura tr'ó 'ân '&s:c'"(')n'ti H u á da rn ente c6·rH ·ru ar rn ú1ht!F '"'~f>cô rrl tb'Ha f uá1 1fa ze-n'J 
~á:·; ~-.os · q ~~-~~)ã ~·a b act d~ fD ·a h da rrl?'ir q{~/e j'a· ~1 B~' º or -~ .Pz i~lrti~ f" e r~ -~1 ~ 
gtl\1--}'e 'muela r' com .fua ... ~·u·l1her, ~e- Bom· fodª ~ú~.~~2818làC,. rou 1~1hay.o:t 
páhe tdelltdlliTI!jtígaf clbôdê éra \f:~íih)t1o' 'péfa a I:gâu outfro T.\fgàlt b·l.1cô.l. 
mb ~!te J a~,feja iv·'h~Jioí1por ~iz-in~elcla~'tl1eiTeCEiogáP .pe'H' bnde~Jnrováa 
tfi·ente Jfe:..f0F--vivér· a~m.2ôos d ~ffi&r*r:Cbn't:i:nua·daf&trti 'c8m fu afulfie>~ 
e toda fua,.fazenda, e\1- ; rmayoi l pá>Jfe td'e'Tltt rbrnftFosJ ~ua'tn'>[ ahndsr ~ ·! b~ 
quaes acabados Ieja avido por vizinho. E, d'outra alguma guiza aalem 
dos cazos em efta Noífa L~ d~cl~a~&s, nenhum nam poderá fer a"Vi~ 
do por vizinho, nem gouvit': ,do priyilegio.,., e lib,e~dade de vi zin~o 

. <ftVãoto áa 'fer 'rz.'ént0' d.é·p-âgar os ~!r~~i"t~·s~ R8es_'; de 'qúeyéiPtfe~ . , 
~}.guús F?~~'~-~?. c Pri~jle~~o; ?adó~ ~~àl~~ús' ~?Jtá es:; ós,.~~~~K?s !-a"~ 
rzentos~ ~Pôrerp noffa tençao num fie·; que' pe~~ftk 'IJey tfeJat11 ·e:m 'algu~ 
~a-P.~rte 1ti'rh 'clas bzarl~às. ,antigas d~ tod>al'ràS>e;JI_d1i·d~ , ; Vii~Iid?~Dé tu; 

'are~s ·éle Nd.ffos 'Regnos1-' e Seriho·riôs t· p'· Ó1rnue)o'"' mor~dóres de11es 
b -.... . f ' . f ' j . ' •• 

.fa•ml hy ayiC!d('por.> vj'iinll-os per~> fupm tàr os eiü!àirregos ,' ê fervicJàés 
"dos -Çor~cel_ho~ onde fàql m~r1elóirê s ;· pbrqu_~ < C.p1~ffto a eft~ parte tat}'• 
"fte, rnanaarhbs q;ue;·{e gu~rdem fúas t:l'zaoças1a.rl"tigrts' de jque fç"mprtf 
·an igarrlenti! uzarám•fem•out.ra alghrrià innovaÇam' fem emlõargo ·def-
' ' ' Ir ' L . - . ' ~r l <l ta nona · ey: ' · ~ · · J ' • • ' • ~ • 

'.J• E pelW êHto moda fejam' efce~os de pkgárf-~à diEta Portagem na di -. 
ta Cidade todollos moradores, e vizinhos da·s;<9i·dades ,.Vil las; e Uut 
gp res, e feus ,termos ..:t.e Noffos 1\egn,os, e Senhorios qUe tem liber
dade per F oral, ou Privi·Iegio qtié~ a··rt.m paguem em toJollos ditos 
Nolfos Regno§, os quaes (eram obrigados foomente trazereJll cerJi- . 

,-d;~m.·per €àr:~~âffign·~aá pelos Offici~él.r._a (úiér pe'Heôc·er ~;2'féllpda com 
Ftb fe'llo ' dto 'C órtcelh'o··eíri que cerrifqrrem foom~íli-'e; tal peífoa fer vizi .. 
nho -4o 'll i .t~ ·Lugar \tém ·mais p·â~r'erl}1 &o' ir'Jsl'aaa cde f~u Privilegi·o, 
~ d•']] r f: " "'Ir 

1 J' '..J'' , , I..J ,J Offi '' n-e ... m e · e· a',Zerem mençam; e p,e, ~.s ~u~ras ·cert1u·oo~s, os ctars 
·< ~.offos, ou Rende~ rC's.férá'rri ob r;gaHbs d~ ibgo l·d-efpacha'rem as p

1
f'f· 

' Íoasquea~moftrartni femmaisdeloilga .. ; eavem1d hydlivjJá fe ·ãscli: .. 
1

. • .. ,, · · · · tas 
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F oral da Cidade de Lisboa. · ; 1 J 
·tas :cettidoês fam verdadeiras , ou f e as peffoas que · as aprezentarn , 
fam aquellas a que foram_.dadas , poderlhe·h~m dar febre iffo juramen.:.· 
to, e jurando-o os defembargaran'l logo, corno dito h e; porem qual" 
quer peffoa, que pelas ditas certidoens enganar nam pagando a dita 
Portagem, per effe mefmo feito queremos que pei?ca em dooro quaef .. 
quer couzas de que affy fonegou aa dita Portagem, ou o íeu jufto v a• 
lo r a a metade pera Noffa Camara, e a outra p€ra quem o accuzar. E 
ho Efcrivam, ou Taballiam, ou outro Official que fezer 1 ou affignar . 
:fimilhantes certidoens contra a form~ defta Ley da vizinhança, os ave .. 
mos por privados dos Officios, e condennados em dous annos de de4 
g .redo pera·.·a noffa Cidade de Cepta. Os quaes Pr-iviieg10s foram pri .. 
meiramente per Noffç:> ~andado bufcados com toda diligencia pelos 
ditos Noffos Officiae-s dos ditos Foraes, e per elles foram achados, e 
viftos, e examinados affy pelos livros das N ofiàs confirmaçoés. , como 
pelas confirmaçoés d'ElRey Dorri J oam ·meu Senhor, e ~~imo~ que 
Deos aja; e affy pelos livros authenticos da noffa Torre do Tombo; 
e per alguús Foraes que d'alguns L~gar~s eram inviádos os proprios 
originaes aa Noffa Corte aos ditos Officiaes, os quaes fam eft~s que fe 
íeguem. ' . · 

Primeiramente 2 dita Cidade de Lisboa, Villa-Nbva da Cervei• 
ra, Camimha, Valença de Minho, Monçaó, Crafto Leboreiro, Vian .. 
na de Foz de Lima., PoFite de Lima, Prado, Barcellos , Braga, Gui .. 
maraé·s, Bovoa de Vatzim, Gaya do Porto, Miranda do Doiro , Bra
gança, Freyxo d'Efpada Cinta, Santa Maria do Azinhôzo, Moga
doiro, Anci~ês, Chaves, Monforte cle Rio Livre·, Mon~e ~Alegre; 
Crafto Vicente, V.illa Real, a• Cidade da Guardà, J ermello, Pinhel; _ 
Caftello Rodrigo, Almejda, Càfl:el-M-endo, Vil.lar-Mayor, Alfayates, 
Sabugal , Sortelha, Cov.ilhã; Monfanto, Portalegre, Marva'Õ, Arf!Oll• 
ches ;' Camp-o Mayor , , Fronteira; Monforte , . Villa Viçoza , Elvas, 
Olivença, a Cidade d~ Evora, Monte ~ór ho Ni(}v.b, Lavar, Monfarás, 
Beja, Moura; Nollda.l, l.lmodóvar, (Hodemira, Sezimbra tem Pri
vilegio pata ci.ncoetHa· homens que conrinuadamente morarem dentró 
da cerca "po Caftello !ida dita Villa- corn.fem gazál-fu~do em fuas cazas 
p·roprias·. E álem dos d'itoª Privi.Iegiados atrás.lcohthe-udos , .feram iffo 
mefmo t'ef~uzados d~ pagar• P~rr,ag&:n na dit~: C}dade os vizinhos de 
quaefque·r~·outras Ctdad:es ,. Vt Lias, e Lugares , de- N oífos Reg !.'los, e 
Senho·Pfos ·,· ou quaefquet peffQas :.que Noffos-i:'r·ivilegios tevêtem ~a-, 
ra nam d!!!-,cr.em pagar, •pofto 1ue aqui nam fejam efcripfos: -. 
· E acontecendo q•\!!'6 aigu.mas das p_effoas Privilegiad·as .enviem fuas 
mercadt<>ria!> , á dit~ C~i.dãd.e ·per o'utras pelfoas, ' pdas quaé§' mandem 
feus Privil·egios , . ou certidoês que farrn efcuzos de. pagar, a 'dita Por
tagern , devem-lhe :.cer• r.ec.e'bi,gtlYS I;j 16 1Aefcuzos' da paga dell~ , · pofto 
que mam ,-enham em pdfoa, riem mo·ftrem fua procuraÇarri ;- com tan· .. 
to que aquelles 'que 1taá':eJ; -couza~ r. tt:ottverem 'p'e-: juramento 4:los Evart
'gelho~ .d :irga.m· q~e. as ~jrt~s rnerç_~d~r-tns· , e coyzas fam verd·ad·ei'râme~r 
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s 14 E .. oral da Cidade de Lisboa: 
te daquelles, cujos Pri vileg1os, ou c~rtidoés molharem. E -fe algu~ 
ma pe[oa vindo pera a.di~a Cida_d~e . com merçadoria mandar o,utrem 
diante com fuas carga·s ~ fem manç)!a.r ho privilegio, ou certidarn que 
levar pera dever fer efcuzo de pagar a dita Portagem, ferlJ1es-ham 
defembargaqas f em pagar alguma couza _, dando fiança, ou ~leixando 
penhor na Portagem atee qu.e aos Offiçiaes deJla feja mollrado o di.to 
Privilegio, ou certidam, pela .q~allhe ferá l~yre a fiança, ou torna
~os feus penhore~, o qual Priyilegio, ou ce~tidam aprezentaram per · 
todo o outro dia feguinte. - . 

Hordena?tfa das mercadorias, e couzas do M,ar. 

I Tem. Quaefquer peffoas de qualquer qualidade, e con.diçam pof-
. to que vizinhos fejam que trouve.rem mercadorias, e ou.tra,s quaef""~ ' 
quer couz1s aCl dit1l Cidade p·er Mar, de que fe deva ·pagar Forragem, 
as poderam' livremente defcarregar em terra 'qentrq das mal"cas da Por• 
tagern, e ante que as vendam, nem, meta nª Cidade as :iram defem""~ 
bargar á Portagem; porem (e-~Jf~s .... que e(ras .mercadorias trouverem 
as quizerem levar , ou mandar aa Portagem direitamente , e hy a~ 
defernbargar. ., liodefo-lHm fazer ãani ;ls rnct}en~o per ouq-a polfta fe
nam pela porta~ da dita :Eortag~m; e -ljllettenào-a6 -por out(~ !porta ' · oll 
as vendendQ qa Ribeira ·arite de as defembargarem J.U Portagem, de[.,. 
cahlit~ba/am_ napl f_t!ndo efpeciari~, pa,nnos qe·fed·at, ou ol,an~as ;. por'!' 
que eflas taes na·m fe tiraram na Rjbeira onde fe.; tb·arern fttm primeiro 
defembargarem·. Porem as Bar:cas que vierem dq Termo da ,àita Cida
de , e nam trouverem mercad·orias td-~ fóra do Tet:~lO p0deram portar, 
e defcarregar·onde qnizerem, e ~s J'll}er.::çadó-ri~, e eQuzas Jdo Termo 
qut: nellas_ vierem poderam metter em ·a dita Cidade ,pe.r gqalquer por .. 
ta, ou pqft~go 1que qpizerem, e nam .feram ob-rigados defembarg.ar, 
nqn fazer fabe~ rt iii .Vortagem. \ · ', •. ; '- . · 

he·lll! o.~ Barqu~iros ,' e Arrayzes, e MeJr~s· de · :B~rtcas_, . e ~a~ 
vi os em que fe algumas ·IJ.lercadeúª:?, e cou~ás 1e.var-ern~p:emJ6ra d~ 
dita Cidade, feraii) .. obrigados ante que Pªr.ta;~ p .e que a-Ie.vaFitem " 
pombeyra d€ o fa~€r~rn faber na dit~ •PortagtCtii.~~~da .h_«·uw .'\i os Offl..; 
ciaes de lia ; a f~.b~r., ~lmoxarife .. j.~<)ijE·fcriV.~Ó_, ·Req~eredoii _, Ol!l Rern.-
9eiro' fendg a dita Pon-agem arrendÇtda; e partjndo-fe,, e·a.ª'.m ·O fa~· 
zen do faber levando r •. ercadorías de -que .f e deV)a pa-ga-r P.Q.r~a·gelil1 , _pa~ .. 
gue por cada vez cpem reaes pera .0 -re4.dim~mp1 da àit:a Pbr.tagem, ll 
quql pe,na pa.gará pofro. que as par-t~.s. defem~rgJa_frem já ~s d~tas mer- . 
. cadoria~ a-ª ~ort'~gem ~ ê le·va:ndo ro'e>n~ildorias. q:U:e nam;Jçjàm 'defe!Il
bargadas na Portagem, paga~ttadll sm dobro ho Direito que ,de taes 
m.ercado~ías de Portage·f\~ fe devi@ p@ga-r, e I'llaJÍS•os.dit0s cetu reaes, 
!em mai.s ave r outra pena; e pérder{e.,bam porem pera Nós GJ.Uaehque~ 
.mercadorias, e couza~ que ·nas clitas Barcas, @U Nfrvios levarem c:ue 
.fejam de -qualidad~ ·de que ·Le déya pagatPor~agem, p:olmttqu.e os qu~ 

. . ' 
,.J • • J _ as 



-. F oral âa Cidade ~de . Lisboa~ 
as lavãrem feja'm delta e(cuzos _ per .. razam d'~·lgum Privilegio ; o eft() 
fenam f<G~em dcfembargadas p.eros d~tos' O.ffidaes, ou quaefquer dd.;:
}1es, a ·G}Ue .. pG:rtença ·de{embargar às .ditas meicadorias , . e couzas, ,a~ 
quaes•fenám pe-rderam ,--falv,o defppis· que a ·pombeira for 1evantadª, 
~o mo. dito h e.. ::r L , , -:=c.""t · ""', ,. 

o.; ... ... j 

M a'flcas1 ·.d:a Portagem. t ' .. ( I ~ . 
•• ·, • ~qr r r. ~~l !_t, ' • 

' , '....! ' . z.. !, J G .,.~ .... J L -· r ..., - r .. ' l I_ " 

· ~~ J\ 8: maré as da Portagem onde . at> ~Bar_cas ; ·· .e.:.Nàvia~. ham~ d,e.: ·~lefear_~· 
r\. regrur ,;. f eram d_es o·Padram CJ:Ue;.he poftoní )!>OJ.ta dQ Mar, , atee o 
cano l9rande que v.e.m per bai.xQ das.Noffa,s Gazas ... de Cepta ; e po.de
ram •po2rem! defca.rriegar em , ol:l-t.ra ·~p_arte, quam<!ló.. ouverem T Ç_eqça. de 
N oifos:O.:fficiaes da dita Caza , . {em por iffo d~feam:inhareri1 , op ond~ 
eftivere_p. Padroés per alguma-s:couz-as ern çfpecital ~rdenaehts. -E po
rem as13.árc.as que tr>Otlv~:rem ped·ra .; io~u ;palli-a,, :..OUJcaL; .oJI,ca_da huma 
das outras) C@,tlZas d~ qiualiciade ,àe·q·~e (e; ·per 1~fte F oral namr mand3. ' 
pagar. Pqrtdlgern , ·poderam d€Jc.a Iire gar .CiJnde qu.i!le re;lhr f em e. fazerem. 
fabe.r ') m~m ,por ello def~arninhar.em as ·clitas~Batcas, nefll 'CP,UZas; neq1 
defcamtnha_ram as di·tas Barcas, e ~avio~-,. e!tll..eroado_liias cq~ ·_cm ella:s 
~ierem, [~por ca1.;@ · -fott'~ito · d~{ça.I)Jegartem . <:lro o(utrO: lugat:, e Iança
l:em fó.ra m,ercadoria ;. por.em na!Ji\ a .~.i;~q-raof ..._Q.;lr.p·I:ay-a, o~.do- I.ugar ~m ..... 
de affim com a dita fortuna ~Jan~areiD ., fem >p_riQ:Je..iro. or:f-azetem faber 
na Portagem; e nam o.fa·zendQ adfy ,-; 4ef~anúnharám. . · 

:· . t..'· . 1l'1L , , ·• ,;J,; 

. /)f!tS -c~ttzas qÜft· V~m Jer.-.f'J'efra. 
.. . - * 4J • ~ ~ J 

1 

~ 1 

!1"1 OdaUas rnercadori.as q1:1e ,vierem ·pe·r Ter r~ ·aa-di ta Cidade fóra ~ , 
-i digq- de, fóra do Te1rm0 de qu.a:l<[.Qer. pªrtê, e Cqm.l}rca. que feja_-, 
nam enrraram na d-ita Ci_d~de, fenam poJI! cad~ hum a_ de(l:.as feis po~r~ 
tas; a faber' pela porta_ da, CrtlZ:, e de s~Flt@ André; e,çle:Saó Vicen~ 
te, e deJSanto Antaó, e de Sanr.a .Catherir:ta-; .e·por a pqrta de Cata
qu€fará~, fazendo-o fab;e,r aas gu~rd~& elas d!t_a"s portas, leixanclo-lhes 
penhor. quando affim entrarem. ··&. quaefqutH p.effoas qqe .per outras 
portas, · tm poftigos entrarem co,m mercadqria, aify .de goite , com.e 
de dia, vindo. de fór11 do Termo , ,,defcaminba.rar.n· p€t:den'd~ foornente 
a mercadoria que trouverem, ç nª111 . as beftas. ,E entnmdo qª Cidade 
-de dia por cada hu_i;ía ·das ditas portàs-cleixaram p:enhor aa gugrda qu~ 
cftever .aa p.orta_ por onde entrarem .;: e os que :~4l.QJ aehar.em guarda aa 
porta per 0nc!e entrarer:n , . al.I!oíharam as cargas que tr.ouverem a dous 
vjzinhos da guarda, e deixan?o-Ihe penhq!_,. poqcram ~.,.. d,efcar:regar 
onde quizerem , e nam defcl}wi·nh~ram indo logo defeE:}ba'rgar aª' 
Portagem t pofi" q.u~ nam levem -lá. as cargas, e os qu~ patp quize
Jiem le-ixar penhor aa guarda, ou .aos vizinhos qua11do by a-guarda 
nam acharem hiram--di.reitam.ente ! aa Port'age,.r.p.arreca-dar ~om•ho~ O f:. 
.ficiaes della fem defcarregarem primeiro em-ou_t-ra parte, e defcarre
g:i\,ndo d"~fcaminh~ram a,s dit~s .mercr<d~oria.s _ , e nam as be.ftas como di-
. · Tom. VI. Ttt ii to 

' ( 



JI6 For·al da Cidade de Lisboa~ 
to h e. E fe os que atry ~s· ditas·mereadarias de fôra ào ·Ternto trouve!'" 
rem vierem defpois do Sol p0fto, o faram faber aa guarda da porta pe~ 
ónde entrá rem, e lhe lei.xaram .os ditt!>s penhores_,; ::~ nam ~cha:m d.o ai: 
guarda aa porta' nem,eqt fua'saza i ientarn tômatarn. auas tefterimnha~ 
vizinhos das ditas ,guardas, e lhes mofharam as ditas carg~s. quantas~ 
e.de que couzas fam, aos quàes. lei:karzm .'p·,fnhores, ou prendas que 
aviam de leixar aas guardas, e lhes diram logo em que caza ouve rem 
th~ poáz·a'r' âa

1quàl pád·eram ~entàm•· li.-Jremenre 1~v r as ditas cátgas.' 
é logo ao outro dianl> notefu:arám' aoSIO.fficiaes da Portagem atee- as 
dez horas fG>pena d~d,-e(càminharerrL as.clitas mercadorias. · .E. os que 
vierem ch)I.Termo dtã di1

!!a Qiclade·, Jpoderam e,ntrar Uvremente.a GJ~uaef., 
quer lioras e·per quaefquer pdrras-., · ou poftig0s 'que quizet'ein fem o~ 
r.oteficarem o:; aas guk'rdas· ; n~m a· outros Ollh· ~ ae-s da Portagem. S 
· ·!!laefqúe:-r· pe1f0ás?CfUt! ara Hitn Gidad~ 1!'ffy vi~rem1 • d·e fóra- dó 'Felimo. 
cóm fuas me rcadoriasvínr~ml p~r;-ta:minho direíitó. · Porem fe nu,T,er 
mo da-d-tta Gidade:quiz-e're'lfi ven'drer a.s ditas métca<d:or~as ptimeira 
GUe as come·cém a v·ender ,c..ofaram faber at>s Rendeiros que h.y.,.ouve t. 
nos Lu~a'Jr..es , ou à' ~ruêm 'fea c:nrJgo tevér, ou abs Juizes Vrntanei• 
1'0s , ·~adFíjheir0"S )~ ó~· Req'l!lêT~.dole~ f~ ~h.y· R€m1ei:ras ·.n~m ouve r; 
e ~ó qüe vl nderem. d'nde!l\ênctei;rtocrtá:m ?l!l.V€·r ; nem outrem p·or elle, 
pagara-m fio IDiteÍtG>-~a P.ortagern '} 1 tru d'efernt>atgâtam com cadà h uns 
dos diros Juizes Vlntaírei~tos ·, ou ~tll?ã tfr-illleüos- pe'tánte huumà tefte~ 
munha, e nam o fazendo affy, defcaminharam a~ ditas mercadorias 
foomente , e nam às hfe'1tâ~ ~- ê-iíto ft01ll.alfl.etltellch~:rá quando as peffoas 
que_ as ?i~as me.rc.adorias trouverem 7 tomare~ fuas meijo~das , o~ 
folgas pera do·rmti'ênf ; ' 'Ou -repóu:Zarem fórá, narh fe defv1ando ent 

.tál maneira que pareça que m·a-lido;'Ziamehte o fazem. E as ·peffbas que 
a~g-uuãs. couzas conipra:rem fl~ di•ta Cida.de, e Termo pera tirarem pe:. 
ra f-óra do Ternie, podelas-ham 'c:ampr..ar livrem·ente fem mais nothe
ncaçam; pon~m· nam as ~i rarãm .fer.n: defemb,a-rgarem pr_i'me.i ~o com 
N oífos ·Offici.aes·, ' ou Re-nd~í r.es , ou colrt as J ufi:irças ~o Termo GBd~ 
as taaes cou.zas comprare-m perante huuã teftemünha, te h'y Re.nclei
rei ros, ou Officiaes nam ~>Uver, e 1e â affy nam fe~erem deficaminha-:
ram perdentcfo foornenre as mercadorias, e couza·s que a1fy nam def· 
embargaram, fem mais 'perderem as beftas, -nem averem euna algu• 
ma pena. E os vizinhos ·da dita Cidade, e feu Tér·m~o nam· feratn obri• 
gados .a fazerem faber 'le todallas 'c'euzas que tirarem , e leva·i'em pe:r 
mar, ou per te·rra pera fuas qliiinraas, cq.zas , e herdades q.:.1ç ·t·evef.ent 
'fóra do Termo da dita Cid:1de; ·e affy de todallas couzas qae pe.r 'telr~ 
.ra das ditas quintaas, cazaes, ·e h~rd-aÇes manda·rem trazer per--a á ·di· 
t a Cidade, e Termo nam faram fabe;. E ifFo mefmo nam faram f-ab-e·r 
de quaefq-uer mant-i'mentos qàe··os ditos vizinhos de Lisboa , ·e de feà. 
Termo trouverer'n -per te·rra comprados, ou de rendas nam fendo perã 
vender. E affy na~ faram faber os vizinhos da di'ta Cidade, e Termã 
·de todalla:s couzas q•1c peragoa ~rouverém ·das idita~ ·fua_s _q~~nt~as, e. 

' · . her· 
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hrerdade~·!de .todo ~ qút? ou;v.erem. 'c.de ~fups novi da4es·; é retiüa·s.de feuS: 
bens , cqm ;t\lrit.0. que ~ ~s. nam. t'raga.m petia ~ve-nder, o~:~ vle-nlram per 
F-ooz .. ; 'porqu~ .vindo ,p.e·r. Fooz ,- ;ou trazendo.!"a·s pera vendei'·, ainda 
que de lias n.~mt ajam de~ pagari, hó -far~rn fa-beh -E .a.ffy fara·mJa:f;,er dos 
mantimentos compradGs•que trouvereJm Jiier ago-~ pte·r..a a-ditá· Cidade, 
pofto que debJes nam aj.am de-pagar· Por.tagem , ra;i~·cla que nam,v~nhám ·, 

, per Fooz. : · - ~ "!~ • q c.· J • , ·,n' ' . · , ··; • _ 1 

:... ,, . r ~ · Penas àa:t. ·arliza.r. :- f 'E.mo:L 1 ~~ . Lu:'! 
' \, 1 

.. I • ""' ~~ • ) .. ~ ..... ""': - • '"'I J"" <"'I ~ ·; '.} .1. H- ~ .. J ~ L i i) t-.., o r! "j , ·- (I f l ~ 

E~P~r q:qaruto. no. di~o Fo1rarl anlt~g~ efrav~m; ~s .r p:en~~r das'ar.mas. p~r 
clt~bval· radas, m..arreuas. poftàs~,.- avenr0s por bem!, re.mandamos, que 

tl:àq.ui· .en?.clranre f e leven:~»a's prena-gJ d~s::ditas ~rmas, . fegm!ll'drc) :ora pe~ 
Nolfa.Ley·, _e::Ordeml'l!-am . temo.Sm~:ang~do~ .-:n -~·'r_, __ 1~ .. r.,~ _) 

, '? l 1 1 : 1·) '~("I~ 1 { J .1 I \ J,. ·~ ') : f q 10 ~ ') \ • f f ! r ~ • ! 1. () (t!l { /i '1 

~1 -!··· . :-. ~ L~ :J c :r •Jd :)·,;_ (i,aardo do rt/Je.iz.to. · ;~-' J 

• )• . 'I f• , I f"\ '. ) ' '~ ,.• • ~\. ' ~ _., \o ' J •""" ":\ •• ""'I J 
~ • .) ..I ( r.. • -1 JE r, " 1 _;. r.,.... ,; 1 .. f' "' -

E Qtfiintm a~ gaadàrd.:_o wento qee p:d~g ·dit~ ~oral antigo a Nó~ .per~ 
. _ !1 te:n:a.e ~,! mumda mos que fe re-cade- po ra_ N.@sr. f:egundo 1fe ._co~teem 
lla· NolH1 Ord:e:naÇam .,:J q:tli'€ he fOlbre ,d 'dita ca~orfe'ita. : )!f.ril 

"i. JE ptifib que atgmu-ã~ outra;s 'C0t!lZas fejam:•e-fdtiptas no drto~FIDral- . 
~nti1go ; fnam1'e faz a·qui m1efie novo 'déUasménçam; por ''luariito a di
tá Cidade1fai livre de· algmuãs d~el1las per privihegi0s ·' e liberdades 
que. gáfihiua:m das Reys ~d-eiles Rffgncrs N01Fos Ante·ce1fores, e as ou-ii 
tras ou vemos p:or efcu~acl.a·s por nam fer:~m já uzada·s por taf.lto ~e-mpo 
EJ1le dellJa~_natlÍil h'ai hyr memoria ' •.e alg.umas ·tem j'á fua erovi~allil pel 
Leys , , .e Ord~rra·çaé& de.ftes Regnos~. ~ · . . ·. 

' . 
~ c.~ f' r; t ·• 1 · ... ~ .~ !~ ' .1 

( P'l!'tza do PoraJ. ·~, "' . 
• r i . \ ·1 -· ,. 

E. ~~aJt11JUer. peffoa, o:N• pe.ífoas de t~dos ~offo~ R~gn0s, e Senho• 
. . 1 nos dfe· qualquer gra.au, e prehert •. mencta, dtgmdade, eftado ·, e 

condiça·tl!l 'que_fejam, ~ate' em qualquer maneira: for contra efre Noffo 
F oral, e petreminaçam que poemas ·por Ley pera femp-re defd~àgo
rà pera ein qualquer. tempo que o qu:.ebrant.ar peli' fy ,, ou p·e.r outrem, 
~ue '{eu,carrego. tenha, nam fend.o Rendeiro, leYando P@rtagem de 
couzas ·de que per efte F0'ral ferlntmrclevem levar,-,ou levanclo mo ore~ 
,reços' é' cónthias do que a cada .couza he or[:\€mado' o·s'avemos pe'f 
eidfe me[mc feito por fufpenfos· em quanto N<õr1fa'· mercee fõr dos ditos 
Di rei to~ Reaes, Rendas, e J urifdicçoens ~ue de Nós~ e da Coroa 
<de Nofl'os Regnos eru qualquer ·mfaneira reverem nos Lugares ond•é 
affy o dito Poral quebrarntarefu ora aiS ditàs Rendàs, Direitos, e COlll·" · 

zas da Coroa de Noffos Regnos tenham de Nós, o~a d'outras peffoas, 
eu per outra qualCi!uer maneira , <:. ::Hem de-R:a. f.'tll.[ffençam , . e· pena que 
averam'as peífoas que·os taaes Direitos tev'é·ren'i' 1 bu póftuire91 ·, quel. 
~e mos, c ma11dam~s m~is qw~ ,qua'~quer -pe·1foã f 'On fejw :Nloifo· 0fli~ 

cial , 
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.c i a 1 , fo,raLRend e! r.u., ro ú qualq ú'er. ® u tro· q,u e feg ~, per 'q tlalq~u~~ m an:el-' 
Ta ·que;réceme-r; ou- lé.~a-r .mais p0 .C::9fl'theudo A.efte ,F ora h, -. pague da-e-a ~ 
de.ya:vinte ·reaes ·por ea.dá huú qllle:mais . réée\n:cr perà a pJl(Fte _a gue ~_o$. 
levou . p.éla:.prim~i.ra :Vdez·· , e ·pcla~ f~gtind·a y-~qta tp·!IHhu~, ~pela terp 
ceira ió.S lllitbSB trint~ qJ.:.O,..f:"huú r~e .UH!ÍS fei:upezes:deg.radado ·da· ViUa-.:. 
~ .Te.r;mo ,, rd~. feJ~~hi.iP.<trfelna~Ja9C\tlz;~g,, [eja atl!lll~etade p~lli~.q~eJ?3 qm•e'1 
que o quizer accuzar' e a outra pera a remdiçam dos Captiv..<lS; e. da t, 

mos poder a,qualquer J ui~·.· da ,~it~ Ci·d.acl.e., e a quaefquer J uiz,es, e 
J uftiças do Termo della, onde tal cazo ,acontecer, que conheçaõ dCl 
dito ca.zo furhrn.ari~'m.ent~ ·;: · e :i;e:mr~à.irs ,a~~l1laçam. , nem··ag«Javo co.n.r 
dapn_e os cul.pa.dos . lJ'a ·dita· P.e~a.nde .'d~gredo . , e rexecutem ,as ·d··tas pe-... 
11as do diP.m!eÜ'r~ ate€.$londlia de.clbus mil r(taes fem poder m'i1ffo cónpeh 
cer nenhuú Almoxarife, ne(lil :!}uizld.Ps- Büe~tps. Re.a8s ., · n~Illi. 0titi' 
· ·~offo Official da Fazenda em cazo que o hy haja. E álem das ditas pe• · 

· nas mandamos em cfpecial aQ Almo~arife. .~~~Recebedor, e Juiz, e Ef,.; 
crivaens, e Requeredores das .d:tas Rendas, e Direitos, e a quaef-
quer ~·oMresr.(Jfficiàe.s N o1fds · 01!1 !:-dm>s ·que ·alr,rmús dc:>s ·di to'Sr·Direic.õtc: ~ ' • .i 5 ' . y · 

rle Nós-, ·itu lda . C~roa- a~Ndfos Regnos tem ,; ou ao d'i.an~e :.p:er qual-
quer maneira ouverêm ;· que fifb, .--e...com to·cia · b.revi~ad·e! verdadeira 
m·ente ddrey·am ,julguem , defe:~~:ar;guem, ' r.etceham .todólhpsDirei
tos ; e Renclas cómo rqefte Fofal ~Je; €Ollt:heim fo fpt!lla de .per.dçre~p O$ 

ditos Officios pela ~p~i'a1eira vez~.qmd per .q·l;l.alqué.r mameina: c,G'ntfa .eHe 
forem ;> e ,nuncá~mais av~nm Teifres; t;IC.m outros ,emA;odoll®1s:Ndffos Re~ 
gnos, e S,enhorjos. E rna1;1damos ra<i>s Offic.ia·es clá dita P:!Jrtagem, quet 
tanto que .dguuãs mer.cadqrias ., OU!J!>effoas forem defemmatt·ga<días ., fe:~ 
gundo forma defte F oral, narn coo·fint~ó aos Reilldei~os, nem Re_ceb.e:\ 
dor embargar, nem deteer mais as ditas couzas, nem daram as recada
çoés fenam os Eícrivaens fo a ditã. p..~nl\ •. E ·porem mandamos que, daqui 
pera todo fempre fe cumpram, e guardem todallas couzas, e cada huúa 
d·ellas em eib ~offa·Cãrta· cle 'Fqral.cont•het,l<.Vas fo··as penas eliiii €Ue de• 
claradas. E mandaínos fazer tr. ~.; F0raes •.taaes como dl:e todfos d.e huú 
theor, e:todos tres áffignados p.er·N6s pera h ltli[Í deHes eftar na~-Camara. 
da dita Cidad.e, e outro na mam dosNoifos Officiaes, ou das peffoa quê 
Noffas Rendas r~ceberem, e outro L1a Noffa Torre do Tombo da di
t a Cidade .~era em todo tempo fe ppd.er tir.ar alguúa duvida .q.ue .em al· 
guú dos ditos Foraaes ·poffa aver. ~Jada na dita Cidade a feté~dias de 
Agofto no Anuo do N:- :imento ·de Noffo Senhor Jefu Chrifto de mi·h 
•e qu'nhe.ntos. · E eu Femam, de Pina Cavaleiro da Caza do dito Se
nhor' per feu mand:ado ho fiz efcrever' e foefcre·vi ' e coti'certei ,. e 
ri fquei as quatro regras aqs oqze fobhas do original por verda·de, e vai> 
efcripto em vinte e fete folhas e mey.a com efta. ·· 

E nam dizia mais no dito ForaJ , que aqui trasladado· a pedí
mento do .foqre<dito, e lhe mandei dat nefta com o fello de Minhas 
Armas, ~que fe dar.á t~nto credjf~ ·; · como ao proprio Livro· .. , de q\· : 

· foi 
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foi ~xtrahido, e efta com elle concertada. Dada em Lisbo-a a vinte tres 
de Outubro. A Rainha noffa Senhora o mandou pelo Dou to r Joaó 
Pereira Ramos de AzeJedo Coutinho, do feú. Confelho, f eu Defem
bargador do Paço, Procurador d1 Coroa , é' Guarda Mór da Torre 
do Tornho. Franeifco Gaudino de Gouvea a fez Anno de noífo Se- ' 
nhor Jefu Chrifto de mil fetecentos e noventa. i. vai efcrita em fe .. 
tenta e nove 111eias folhas. Alexandre Antonio da Silva e Caminha a 
fez efcrever. 

joaõ Pereira R ''f'Jtos de Azeredo Coutinhd • 

.. 
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