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DECRETO ~~ 9 DE~JAN).C IRO. 

Mantiscripto autilreotico. 
' ' 

Por jus~os motivos que lµe.forão pr,esentes: hei 
por bem que D. Francisca .l\laciel da Costa, viuvá 
e cabeça .do casal do Col·onel Br'ai Carneiro Leão, 
entre no meu Real Erario com vi'nte vezes a im
portancia de todos 'os arrêni:la'mentos que mostraí: 
haver feito dos terrenos pertencentes ' á sesmari·a 
dos Indios da Villa de S. ..José .de El-Rej, flcan'do 
este ca·pital vencendo o jur.o anpual de cinco por 
cento, que será pago, pela folna respectiva, á con
servatoria dos mesm,os ~ndio~. O Conde de ,Aguiar, 
do meu Conselho de ~stado e Presidente do meu 
Real Erario, o tenl1a assim entendido e faç.a exe
cutar com os despachos necessàrios. Palacio do 
Rio de·· Janeiro~ euj.g de Janeil'o de l S12. - Com 
a rubrica do Pl'inçjp'e Regente Nosso Senhor. -
Extrahido do Lfo. 5° de Reg. de Decretos dos annos 

.. de 1811 ~ Outubro de i 814; a fl.. 69 v.
• 

') 

. '.DECRETO D'.E ·9 DE iANEIRO • 

Manuscrip.to autli.eotíco. 
1 

A.ttendendo ao que me .representou D. Anna 
·Francisca Maciel da Costa, vim•a e cabeça <loca
1\al do Coronel Braz Carneiro L,eão : hei por bem 
fazer-lhe mercê· da ·pro

1
priedade. de .todo o terreno 

que tem arren~arlo, e que fazia parte da sesmària 
dos Indios da Viqa de S .. José de El-Rei, páh se 
nrificar na sua pess9a7 e'de seus herdeiros, o do
minio pleno' puro eirrevogavel do mesmo ter
reno, com faculdade de o alienar como bem lhes 
parecer, entrando no i;neu. Real Era.rio com vinte 
vezes a importancia de 'todos os ar.rendamentos 
parciaes que se mostrarem feitos por certidão 
passada pelo Escrivão da Cop$ervatoria dos mes
mo~ Indios, extrabida dos iivros dos ' termos dos 
arrend.amentos, "e ' p~s~ando-se, .1?º mesmo Real 
Erario o comp'etente titulo para ficar annualmente . 
percebendo a Conservatoria dos Indios da Villa.. de 
S. José ele El-Rei, a impor~ancia . que a mesma 
D. Anna,F'rancisca,l\1apiel da Co.sta era obrigada 
a satisfazer annualmente ,, e ~e. ,9ue por E\Ste.modo 
ficará desonerada. AMesa do pesembargo cito Paço 
o tenha assim entendido, e nesta conformidade 
mandará passar a competente carta. Patacio do 
RiÕ· de ·Janeiro, em 9 de Janeil'o dei1·812. _.!...Com 
·a ruõrica do Prinoipe .Regente Nosso Senhor. 
-A cha-,se •no Liv. 1·• "de Reg-.: d~ DeC1'eto3, a p. i 24 
:v. 6 125. . 

• 'J:'OlilO JI. 

) 

OFFICIO DE 16 DE JANEIRO. 
ft • ' 


., 1 Manwcripto aut\lentico·. 

- • 1 

•O Illm. ' e .Exm. Conde de Aguiar, P!"esidente 
do Real Erario, determina que Vm. quanto.'antes 
cuide na arrecada'Çáo do rehdimento do subsidio 
literario que se acha por. c·obrl!-1; desde o primeiro 
do corrente mez em diante, promqvendo e fisca
füando a entrada dest'a' renda oom aqU'eUa effica
cia, e zelo com que se emprega no real' .serviço, 
para o que receberá as. iristrucções do 1Contador 
Geral da terceira Repartição' 'do Real BraFio, re-
servando S. Ex. para Lempo opporturio, assim o 
que Vm. houver de praticar por1esta Administra
yão, como o qup ma·is fôr do bem do real serviço 
a respeito da boa economia, fórma de arrecadação 
do dito subsidio, ajuntándo. a esta a'rrecàdação a 
do novo imposto de 5 réis ein cada arratel de carne 
' 'erde de vifcca ' · por ser inherente ao real da mes
ma carne. J)eos guarde a Vm: Rio .; em 16 de Ja~ 
neiro de 18r2. -.Bárão• ·d~ S. ·Lourenço. ~Sr. 
José de Passos Pereira. -Extrahido do Liv. 2º de 
Reg. geraf da~ Ordens e·xpedidas ás .Juntas d,e 'Fa
zenda, a f1.. 128 v. : · 

J • 

AVISO DE 24 D~· JA.N.EIRO. 

!lfqnuscripto autf1éntico. . ' 
Illm. .e Exm. Sr. -Devendo todos os empre

ga.dos das diversas ..Repartições_, assim Militares 
como Civis" cujos decretos de nomeaçilo são_,ex
pedidos por esta Secretaria ~e-Estado, prestarem 
ú mesma Secretaria os respectivos emolumentos 
.regulaclos ,e apprqvados por ·decreto ele 15 de Maip 
de 1808 ,. não póde deixar de ser esti:aniio que os 
P,i versos empnegados . da Junta. da Fazenda dos 
Arsenaes do Exercito, e,bem assim os das diffe
rentes Repartições sujeitas á mesma Junta, tend9 
recebido os seus respectivos decretos de nomeação 
para aquelles empregos, não tenhã-o ;iind;i satis
feito nesta Secretaria de Es~il~º os competentes 
emolumentos, isto he, a vigesima parte do res
pectivo 011denado de hum annp, que aliás deve
rião .ter paga logo que reoeb, ~rão os decretos 

. (~orno se pratica ge~a·lmente);.. ' se não fôra a deli
. cadeza praticada a seu respeito na remessa dos 

mesmos diicíretos sem que proclldesse o devido.. 
-paga,mento do.competente. emolumento da Secre
-~aria : pelo que o_rdena Sua Alteia Real o Principe 
Regente Nosso. Senhor, que a Junta faça prevt:nir 

, aos dive~,sos empregados que ainda não saH>&fizeri}p. . 
.., 
1' 

•• 

l 
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2 ANNO DE 1812. 
o devido emolumento da Secretaria de Estado, que 
devem logo f11-zed'1 - l'Jpl . ÇUDJfl'fl· O <JU~\Pª tjçipQ· 
·a V. Ex. w.a':.., ue,. me:rui<k.O pil.esenJ:.e 1am.esm.a. 
Junta, o haja de execut~r . Deos guarde a V. Ex. 
Palacio do Rio de Janeiro, em 24 de Janeiro de 
1812. -Conde das Galvêas.--,-Sr. Carlos Anfomo· 
Napion. -Acha-se a fl. 79 até fl. 80 do Liv. i ºde 
R eg. de A ·visos dirigidos d Junta da Faien,r/-fffpa, Á'f., 
senaes do Exercito, debaixo do n. 1-89. • 

DECRETO DE 25 DE JANEIRO. 

Coll. Braz. - Delgado. · 

Tendo em consideração as muitas vantagens 
que elevem resultar em beneficio dos meus fieis 
:vassallos, d.o co11.hecimento ,das diYersas substan
cias qt,J i: ás ,a1·tes, ao ,commprc;i.o- e industria na
ciona~~ podern:subministrar . o~ clilferentes pro
'dt,Jctos dos tres rein.os ,da.natureza, cxtrahido& dos 
meu~ do,minios ultr~madqqs, as qu.ae.s não podem 

. se,r exacta e adequadíl,mer,ite conhecidas e empre 
gadas, sem se ;11;1aly~ar.e!ll e fazeren;i ..as necessari~s 
teo~ativas concernentes ás utejs applicações de 
.que são susceptivei~ ; movido uelo constan.te w
pulso díi minha real çlisposição a promover q 
pµblica prosperiçl9.de: ,sou serviGlo cre.ar ,nesta 
,Côrte do füo tçle Jqne\r0 hum Labo,ratorio Chim,ir 
CQ.,-'flratico,, JlJlde se fiição qs ;qiencio11aclas op.e)[a,
ções, ou ou .\ra~ quaesque.r que,s~ j çilgarem J}eces 
sarias para o-des.col,lri!lleg..to ele pbjectps qu_e possã,Q 
contribuir immecliatanrn.n·te .para tão interess!ln·tes 

-~ns, o ql;lal LílP&ríltoriQ ser.à, cSUjejJ;o á ,inspecç,ão 
do me.u ~li11ist~o .e Secre~q'rio .d·e ,Est51~0 tlo$ ))ler 
gooio.s , da ·~iarinb .a e domjnio& , ultramar~.nos, ~ 
.por elle será· orgaQi&;içlQ !1íl form\l d9s instruQÇÕ!lf; 
que para isto lhe tenho da~o ; pcamlo ençiv reg;i,

,do o mesmo l\'linistro e Secretario de Estado, ele 
fazer dirigir os trabalhos e operaç~es deste esta
belecimento , e de me fazer presentes todos os 
l'esultados daquelles processos, c-om as 9bserva
ções analyticas, e descripções que forem neces
sarias para se·p0de1·, ha applicação pratica ~elles, 
tirar tod11s as v111Hagens e interesses nacion·aes 
que me ·p1•op.onl\o ne~ta creação! O Conde das 
Galvêas, tlb Ímeu Gonselho ele Estado, l\'linistr0 
e Secretario de' Estado dos N eg·ocfos da ;l\ial'inha 
e domínios ultramarinos, o tenha as&im enten.di
clo e faça execut>ar. Palacio elo Rio ·ele Janeirn, 
em 25 de •Jan'eiro ele 1812. ....L.Corn a rubrica do 
Principe Regente Nosso ~err~or. ' 

'J• 

, , 'Manusçripfo au~lrnntjco. ' 

0 Cohde ·Pe · Aguia1·, do Consefüo ·d~ !Esta;
do, efo. · Faç0 ~-áber á .Jur,ita• d,a lRei(ü lfazen<la da 
•OapÍtània d~ Espírito San:~o, .que• o ·Príncipe Re
gen•te· Nosso S'enhor foi s@rvido ,determijiar, , qwe 

•na Secretar.ia da dit11 J.upta 1e ·~1a TV e€loria ela gen~e 
d~ . gtie;rra',Pªpuem as paI'tes ·~~e •a•I~ · tivovtm .de

1
p~nde cias·, -OS-emolumentos eonsta,ntes da tabe.1

• •entre o Escrivão Deputado e os Officiaes da mes
. JI}Jlr ec~1eta1w ~ Vep.orja. P <Re Jp R~rticipa á 

m~lCU!a.~ Juntíl '~ ar~ <H.:iUli.&J.er~í.IJ;,endi<lo ~ 

executado sem c!\:l'Vida ou embaraço algum. Joa
quim José <la Costa a fez no Rio ele .Janeiro, em 
29 ele Janeiro de 1812-Francisco ele Paula Ca 
bral ele l\1ello. -Conde de Aguiar. 

Tabeifct. dos c:ino.tumentos ,que devem paga~· as partes 
na Vedaria da gentl de gu:erra e Secretaria da 
;Junta da Real Fazenda da Capitania do Espirita 
Santo. 

Pela escripta ele cada huJP,a anematação 
dos contractos e suas co11diçõ·es. . . .. 5:tf>64o 

Por cada huma lauda de rerticlâ'o. . • .. 320 
Busca ele li'•ros findos. . . . . . . . . 560 
Passando a outros livros ou massos, cada 

' bun1 ................ .. 180 
Tenno ..•. ' •.•. 520 
V'erba ....... ... 80 
Quitação ' a' rendeiros. 1 :/j;<J8o 
Registos de provisões, al varús, cartas! etc. 640 
Ditos de patentes ele OJnciaes pagos, de 

' Milícias ou Orden<).nças......... i :tf>280 
Difos de nombramentos. . . . . . . . . 640 
Sendo passados ptilós Capitães Nra Ca

bos até' Sargentos de Ordenanças e 
· l\'lilicias . . • . . . . . , • . . . . . • 

Fé qe officio . • • , '.' ', .. ".. . . • . • . 1 :f/>2~0 
1 F.ranciscp qe PalCl(t pa'br<J:l de 'J)feltq . 

Na mesma ·data se expeclio igual pro-visão e ta
bella para a Capitania dó Piauhy. -Extra/tida 
do Liv. 2°· de Re!!;. Geml das Ordens expedidas âs 
Juntas dct Fa7-ertda, a fl,. l 2(iJ1 

PRO:VISÃO DE 29 DE JANEIRO, 

Manuscripto authenlicp. ' 
O Conde de Aguiar, do Conselho de Està

do, etc. Fll;fº sabei· á Junta da Real l' a1,enda ela 
Capitania do Espírito, Santo, que o Princi_pe 
Regente Nosso Senhpr foi servido determinar, 
que o Governo economico ela Contadoria ela dila 
Junta seja regl}lado conforme . Q regimento in
incluso, assignado p,elo Contador Geral respecti 
vo. O que se _participa p. essa .Junta par~ assim n 
ter enten.~ido, e fazer executar sem duvida ou 
~mbar:iço algµm. FraQciscó .ele Paula Souza i\Iot
ta a fez no 'Rjo cl'e J<;1riei,ro, em 29 de Janeiro de 
18J2.-F,rancisco de Paula Cabral de l\'lcllo a 
fez es,cr~ver. -Conde (\e .A,gqíar.1
A ctas do regimen economico da C01~t{liioria Çemt 

e Secretaria da Jr.mt<t da A·dministração e Ar
recadação da Real Fc!zenda' da Capitania do Ri~ 
W Janeiro, segundo as '07:deris do Real JjJr,a1·io e 

"«et.-mjmaçlies da mesm{l lfdnta. 

• i. • ,O despacho ·•Qu , eocpcdi.ente ela Co!lllafll.ori.a 
Geua-1 e •SMrntaiia .da 'J u!1~ª ela Adminis.tnação e 
-Ar.r.ecadaçãa eda Bea1 •Fwzencila .da Cap.H.a.oia' <lp 

· ~a '}u:nta•; 'JàssignaÍ;la -pelo €ont«dor -<9eral 11es_pe&- . ,lRio .~e·Ja.neíne, dev.e pfinci-pia•rii1:r,ero\$.SÍV.elro1m.
ii \'~~ qúe seidéJv'8.f.<\6-repar.tir,,_çoll} jus~a.properçifo te todos os dias que não forem santos o~l.fe.ri.ado., 

.·:. ·1 .· ... i'.. 
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hs qjtp hor?.& 4a lfl\lfl~~ 1 ~ ;icab;;1r ~ p.4ma , hpq.. 
d<jl tt r.d,e. , .· , 1.. , ~ , 'f' 

.J~· ~ ps Qffiç~11eii qµ,e .irP.trar.\!Jll ~s oitçi .,hqr~~ 1( 
l(l;l:éjjl. s~rá;õ "pontad~~ no v,Pnci~ent,o • d,i; huq:pi, 
4wa, elo 1;espept~y19., pr,de.i;ii:JfJR, e 4,s riin;e ni:t y~Q.-r 
clf!fen~q µe quas,,. ,ç a!J'!')m progressiv,a;ment!;:1 nãq 
S..~ ~q~}Sfílz,enqQ a nen\J,\lm <) J"CSpecti}'O, Qrdena7, 
~q /:ief\'l o f}psçq1J.to .d~~ faltM .q~1e hfiJ.1~,e~ tido,
n,if.R .µiostraQ.Clo a qompeti!ltfe pe,rtidãq .d,!:) , jlll0.,
1,estia., r ' ' ' ~ "1 

, ,3. • O ,desq0,ntQ da~ ~\l\tas qos sopre,9.jtq& Qffi
cjp,cfo 1\map.uens,es .e ~.ratipílntes, ,n,ãp.teJ.'fÍ lug,ap. 
s,enã9 .qu.anílo. ,el~s .e~cec,Jp1:~pi o compµ!o .i}.p seis 
dias em cada quartel elo annó. ~ivil, pegµlando-se 
9 clpi>pa,çhi:> qc c~cf.a cli,~ erp pit}~O, l}Qr.as P.,e traba
lho (! ffec..tlvo. ,, 1 '· ;, 

_ 4: • · (). IJ.yro ~Q po_ritp. dos Officiae,s ~~r* Mto 
eiµ ,P,?>da iner- ,ai~ep1:a!iHin1m~e pelos primeiros 

· Esc,rjptui:ari9,s Ço1~taclp r11s, os qµaes, pelos s.e~s1
liagare~ e pre$1UlJPÇ.ão,fle jl.~loridaele que lµe,s h<t 
iQJ;ier,en~e' n.~o ·eyã;o cor;ite1.11plados e111 desconto 

, algllm. . . 
. 5. • Ç>s e111.ojos e g,aJa~ .s~ ac,1ão arbitrados aos 
P.ffiúia~~ 4.e J'',qr.,e~)c)..~ IJ.e tql;lff a q.ualid~de .e gra
pqaç~o, a ,saber : por mqr~e d,qiajs, a~os e IJ?.U
lhere~, .oito iUas; pqr 19Li~.Q , ele ~ios, irmãos e 
9µ1,1.hados, Lrçs d·~a~ . i e por, gala ç}~ P.íl:5l!lJle9to, 
P\~p eliíl,~· , " , 

p. • pep.p,is ,c;!e prjnc\piar . o . desp4cho .diari0? 
il fl!!.Q\litHn P,!f}Aial qe, pt::r!13ittído o pod.e)'-se re-: 
tirar.,ljl,U ~ahir .fóra d.~. n~~pectÍV.íl Estação se,m dar 
F~P:~!J q.9 p~~ir FWmf'\ i\9 ,sup~erior HU.e .~stjv~r .. 
 Pm~1en~e. , .. , 	 · 


• 	 ?·' A t1e,nh\um .O~fci.al dp fazenda he pe11ipit
ticlo, durante o tempo do expediente da respec
ti,·a Estação, entreter-se em conversações com 
outro qualqu€1· Official, que não sejão .relativas 
ao tnesmo expeqiente.JlfllO ~fil}ll!Jbo de que estiver 
incumbido. 

8,,• Nas E~t?çpes d,e Adp;i.inistq1ção .e .4,rrecílda
.Ç~o .d? }:\e~l Fazei;id,a, ~ljg,u,P,qo as ul~eriores r(;la,e!" 
,ord çQ? , '!- p.ulJqrdinaçpq ~e l]lí\Otem rcge,ndo-\ls e 
rcspon4endo ,por .ellas, fH a.usepcia ~los Ch,efes t 
,Qf> Ql.Q,ciae,s l\iaiq.rç~, ~Jlil falta P.c~t!)S, os II).a!f 11n

' tig,<;>s ,da .gq1duaç(io i.ww.e~l.i,.a ta.. . 
9,"' Pf!.1:a ÇOQ~.er.vp,ção ,rJ.o pcco~:o e pranquil,lida~ 

,gt i,rihenmtes {lo ,despach,q e ,e,xpç,çli,l!nt~ das lle
PP.r~içP,es Fisc,ae11 ela ;R,eal F;izenda, a nenhup::i,. 
,OAicial ç~as i:p.e$µi\ls R.CfPar,tições, <;le q\lfJquer 
gfj\l~IH\Çfü> quP- s,eja, hf,! p.fjqpi):tido fí1i1í\r ljlto ou 
a:~t.er.p;+r rn~õe~ cnm oqtrp qu.:i.l<.tw~1: Oplci;,i.l c,m 
t;,Q!.JI ,as pll,.r~e.s ~ ~jiµ:l;t gµ,e ?cj,a so l>, 1.i~ ps a~su~ptos. 
,4e q~ e;;t~v~r ,eJ}.C!\rreg.aclp p.elq r:~~p.c,çt,ivo Chef,e., 

1A·• 4 genhu,Jlíl PJlipií1l g~ J!'ar-,ep.d,a pe ,p~ril}H
Jjgp tr9l;ir ,com ,çis p,:jrJ:M ;so):>,n~ .. çis,nego;Ci,o;; !19 
&JiPÇçlieJ;Jt,e .da ,sµ,\I r,e~p.ec~~~ ~staç~.o, se1p. po~i,;, 
~l.YP, <ifV~ . RIJ ~~1<µ14?4e ,çl,o s~\lWr;o.l· qn~· es~ivi0r 
1P.li~~p,qt~.. ' ' " ., 

J ~,. ~ . ~1e,ljl·\lí\~Ul .Qffi!ii?:l 4;e Ji:?fZ~P.f}.fl "PÓd!! .~er ,P~qi: 
cm·?id,~r.d,as J}}?.f~e~· 1Çfll Q!i· P,~g;o~~9~ d.'9 . ~~~~i.119tff 

..4~Jl?.,,. l'lllAJ. .1:jiin~,a. ~fic,a,l;mw~l:) '.Ji~W,.e,t·tJr p~~9, qi;,.1
J'~jt.914.';}§ J.Illt.~Wí\S P.aJ'(t~s' 1§\l,lri:r o. ·P\lt\9 ~~ S":WlliPll' 
~li~·~ flfl~ 1.AA~,l}ífAPH)JI fim_a(!,s ,çt.p-Lqµ,e fÕ P< 1i~c.1,nph,~' 
..do 	 P~ll» . ~~u: . ~l!t1f~·., ~m..1uizã.o. .tlp ,Si<lllí ~u~p;r 19~ 
,e,mprngo. r, · , ·, 1, '· , .. 

), ~, • p~ QjijciQ.CS d,~ Fi,i._zen4~ sã@ pb.x:ig~do~ 1 
s9J;> . g:~ave pena, as~}p.}. ~ntrP 4P 'J'rihup~l !lo ~P-4. 

. qq9,1,i4irW~ ~JCe~:c~cio11?WR.P ,fóríl ~~'le, a gu~r4~~· o . 
IP~~s /ll:ífaP ~egreclp do§ ;!)1J goc1p~ qfl.e qeUr< . s~ 
t,i:~tar~flb , RP. de q~~ . i;;;t~;ver~r~ · io~µ,Jíllbiçlpl' P pu 
4~~ ,q:µ.e,,qe _ ~\"ªJ.1,r,em, ~spnptur·.:;tr.eqi o.u )1our~rem 
de. ttWN': ?):}. f%olver ')?)elo.,mesrµo 'J'rj)lUP,<ll ou 
~~~.q.ç~o Vjsçql., e-l:iem MSlIT). ,~e tu~lo o quç n~l
l_a cpns.tar ,sql?1·er fl\lqlgµef fl:fo.~'tffif!tp cJo ,seu M:
P-~~uiptJf~ . J.J · -. . , .. . • ;· ,, ' ,
'" ~~·· . P~ HJ#.~i~es àe F~~.w1cla riffl HPfip-adps~ 
~SS~Ill pü exe.rCI,ClQ 1dop, f<jlUS , lu·g-<lfl1S? P,011}0 · elll 
t91~;is q..s..~.c;Ç.õps par.tipular~$ i i:l.r tratq cirii, ;i guar7 
qa,r 9 He.cp;o ~ -p.r,@pi4af11:).,. 'j)~q ~é e àç,CpflCÍa in-
1,iei;ç~~~s, t.fos \li'll:lS ei:pp,i;ego~ , e~l}Ç,Urr+h~I)CiljS_, .PW
çuran,dq sempre, lJlilS $em 9.ff'.ect~çª0,, qqe n,ílS ~ ua~ 
pesspas ~ft ,l'esp,e.i,te $1 hOl,1l'f.\ do Je~l .~flrVÍÇO, e da, 
corpor<J,!,',ãq nopµis?ÍIDfl .de ,gue são µiem1lrOs. 
_ ,th• . Seg;~do 1\eiencia, ex~cção 1 ª ?J;iq,uidade,., 
~eJo .~ oqeqiepci~ $ãO,as qualiqa<;les q4e deYe ~!'. 
qualquer OJI!.i:üal ~J.e f azçfillq i. ~ p.s <j!le 1.lnica
:ipeq,te clecidein . ~o seq -mer~c1m.e'?-to, para ~er 
pro mo vi do a maiores empregos-, e o)Jter a devi
da remuneração e ç.Qn.templação dos seus servi
ços. - Francisco de Paula Cabral de l\1ello. 

Igual se expedia para a .Capiianfa do Piauhy. 
-Extra/ti.da do Liv. 2 ° de .[leg. Geral das Ordens 
e.?Jpedidas. ás Juntas de Fazenda, a fi. I 29 e· v. 

•; PROVISÀO DÍl 29 DE JANEIRO. 
1 • -	 t JL 1 J." •'f \ • t_, 

l\~~fl'lHfP~P,to nJi1~krl1tlfºr· 

. P• J.~ã9 ..p.9.r, g,r.áç,~ éte Deo~· ,. ·r·rj~fÍ,l(,~ Rege,n~~ 
9'~: ,Pôrtugal ~ .9,~s l).lgp.rvr~' ~te. faço sq.ber ,ao~ 
qpe és.ta provjs,fü>- vire~~ g.u,e? ~Jn.~ºP;~lfMª · da ~i.!))ff! 

·,do Des~f9b,i,l.r,go do Paço, me ,(QJ pr,a?,ent.!l 9.,r~
guerirneqo., .dil :~f,dre ij~l,~µa l\~.11ri11 d!l Çr~i;, 4.b7 
badeça Q.o Cqó'v~~t,o .d~; 'Nossa• ·;;pg.hpr~ .~il ,Coq.., 
çeição qil ~jtW\l 4\!st~ Cô,rte ? pqr .c.aq,eça d~ ~H\l. 
relig!ão,,.' ~.m ci,u.e in.I! pedia, 

1 

(além de oµtz:,a?) a: 
graça çle cóncedef-;-lJt,q l)m;p.' ~~1~~ P~if.~.ti<vo l :pe
~em):>p.rgador d,a Çf1s~ dfi S9pphC\1Ç,a'O., para cqin 
9o~p Adju,ntos, i,irl_gar"ew ~· depi4fri111 ,erµ hum.11 . 
~Ó , Íl),S~aQCÍa, to4.i!~ flS, caq.sas _e. fl~.f \lnd,ef.1pÍí!$' ~erm 
que· for auto,ra q;p. re? avqcando . 4e qualg1,1ep
Jujr;o os auta& ~. pílpeis qu,e hol}Ypreµi p ~.~ prp
po.zprem.par;i. o fut.i.wp 1 .cpm 'lecufq~ parf! o porp.r 
P,eten,te ',l'i'il,l,1Jp<,i,l: e ~· isto se'i1-re_q1un~im.e11to, .fl!ll 
gu·g foi O};lvid.q0 9 P,,e~rpbarp-í\~91" 4a µ>Kn!w C?
:r.ô:a <t fw~ep4;i, , '.e· o mRis- qu.e ~~ li\lfl Wfpôz !J-a 
~nçion~d.a COIJ~µlt~ ... corp. '9. p.(lpec.e,r Pfl f.!.ual (~i 
~.er.viHo .confgi:m.ª~::-~I,l\l pgr ~i'n4,l! · Ãrl/P}!!P.i'at,~ r.\!;- · 
ê_o).qçã~ qç 6 /J.e ,P,e~êip.hro do· inHNl p)·o~.~~o p.re

, f~r#o· ; .h~i ,p.wJwm, ~~n-~.~ a· t.à~o p!>!lp~4!!11pçãp. ,, 
~ai} .~o~e~te ,'çpr~cNler a- ~twp,irppn.te · ~Í~ln;t· J,w~ 
;t>_riv.<Jitir9 fl~ Çqp,V?~~~9 , .o,.,qp.;il tRm~i;~ cqr,rh~-1 
~1m,p,nt.ct ,<J,\!; fpd~.~. a,S ,C\J.~SflS l:lfil ~_qe fôl' ~\MJ,3 9.1;1· 
~é 7; ç ~~ ,~.!?«ifJ.,irf} ,e.m.Re:l;11çil,9 c.o!f .<}.;9ps :4'~f\wtp,s. 

g:µt; .9 :\l~g~~qr R,~ rliW/rlP\l /:l'P;$.a }Jlti}}d,!ije;,tf t .íH' ;; 

~a.r;i.4p., <JS: qµ,e. 1eJlt-":V~1:~w.,p~,de.11~e,& mno, f>.t\~·.9.r J,y·
7i!W .J Pí';· f,br.,ip,,~i ,·~RJ' , emelfhM'~.e,~ .c<>,~,?i!' P,,f;;t~c~d,çi,. 

Jj: ,por ·Rn\lt'P, .·ªJ' rfl- ~.l'!l? .~~P('PlJ1>W11Jl~ .P'\!l'REQ.~p ,q,~r.'' 

np. f(R1'f?.~.'V~~) ~) ~n· ~.ORP,\!.~H·~· :imllll~·.fe.s,o1qp,t<M

j9~,S~ S'.~fY@p;.1 q~fl.J,~\lf-}~;<1 ~~WY,~qg. :Jttlf~.. íl J;.fit'en1; 
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d'a co~nl°issão: , 1~ei p-0r bém outrosim nomear 
para Juiz da mesinà 'ao Desembargado1· A:ntonio 
Saraiva de Sampaio Coutin!ió, o qual i-:onhecerá 
e julgará as . ditas causas, 'n'á 'fórrna 'que acima. 
hei po1· expressado e declarado. Pelo' que rpando 
ao Regedor da rCasa da 'Supp licaçào (Jo"Brazil ou 
quem' suas vezes fizer; düo Ministro, Justiças e' 
mais pessoa~ a quem o conhec imento \:lesta per
tencer, qur. a cuniprão eguardem' e foÇão intei
ramente cumprir e guard::ir tão sómente como' 

J ' '! 'nella se contém, a qual valerá, posto que o seu 
effeito haja de durar '!nais de htim 'ànno, seni' 
,embargo da Or'd'. 'do liv. 2° tit. ' fto em contrario. 
O Pdncipe Regente' No'sso Senhor o mandou por 
seu especial manqado e pelos Ministros abaixo 
assignados do 'se11' Conselho é s'eus Desémbarga · 
dores do Paço. Joaquim José <la, Silveira a fez 
no Rio de Janeiro, aos 29 de Jaüeiro de 1812. 

-Bernardo Josê de Souza Lobato' a fez escrever. 
- Francisco Antonio de Souza da SilYeíra. 
Monsenhor Almeida. -Acha-se no Liv. · 1° de Reg. 
das Ordens Regias da Casa da Supplica,:ão, a fl. 
l~O e V. . 

l'H!SOLUÇÂO DE 13 DE FEVEREIR!). 

Manuscripto authentico. 

Os Negociantes Inglezes residentes nesta Côrte. 
expoem, rrue deve[)do proceder-se cq_m a mais 
exacta e justa maneira na arrecadação dos impos
tos elo subsidio' grande e perrueno sobre o vinho 

1 

importado pa,ra esta Côrte, ele sorte que nem 
resulte prejuízo aos direitos determinados por Sua 
Alteza Real', riem aós commerciantes, acontece 
que os Oiliciaês Deputado.s para esta Repartiçao, 
não seguind'o exactamente · as leis de Sua Alteza 
Re11l, 'lhes hajão dado huina extensão summamen
te onerosa aos mesmos snpplica_ntes e contrnriâ 
'á 'justiça, cobrando e arrecadando completamen
te os' ditos subsídios J'elativamente aos cascos, 
quer estejão cheios, quer diminuídos, e quer va
sios' quando só devia será proporção do vinho; 
que não he esta a mente e espírito da lei, pois 
que se não âá imposto em genero qt1e não existe, 
nem tão pouco compete a outro, que não seja o 
Soberano,, o di~eito :de impôr tributos. A.' vista 
do que 'recorrião os 'supplicantes á Sua Alteza 
Real, para que se dignasse tomar este ohjecto na 
su'a alta conside1·ação, mandando dar as necessa
rias providenCias afim de se tirar este abuso, do 
qual, além da perda dos vinhos, ' recaliem in
éal~ula,, t!"is pr,éjui.zos aos SUJ?plicantes. Informou 
o Iuiz d~ Alfandega, 'que os supplicantes preten
ilem i:lespacho na A'lfandega, das pipas· de vinho 
:víndas ·de difl'erentes portos que 'tem diminuição 
na quantidade, com' aquclle abatimento relativo 
aos reaes direitos ; ao que 'se não attende nesta 
Alfandega, p'or ser pratica antiga e inalteravel a 
.êxecução da 'lei de 26 de Outubro de11Í765 § 18, 

qu'e vem no tomo 2• 'elas novas Coll. das Leis Pa
-trias. Este ·assumpto foi já 'disputa'd'o e qeciclidé) 
po1" sentença. em pleito judicial no Juízo' desta Al
fandega·, com ap'pella.ção para o da Real Corôa, 
,e.m observancia dí,1 )nencioní,lcf,a lei qu;e ·a.té a._gorí,l 

tem':regulado' sem contr~Ulcçao alguma, o Cles-' 

pacho deste genero, parn os co.mmerciantes por

tuguezes , a que · os ingleié's se de,1em 'sujeitar 

em reverencia ás leis do Estacfo1 ~~ para não serem 

de melhor condição que os nacidnaes, nem faz~xl 

a estes mais duros os seus' interesses commer'-· 

éiaes. Em fim, o de:Spach'o da Alfandega em pi

pas de vinho , hre pirga'r o direito por· inteiro~ 

quanto ao subsidio grande e pequeno, e sómente 

os dous direitos .ele doiiativo e novo imposto se · 


\· ' ' 1lhes dú sempre 'abatimentó' combihado com a 

quantidade manifestada :Oc'ularmente .e por medi

da certa na Alfandega:' Rio dé Janeiro, cm 18· de 

Novembro de 1811. · · 1 


Re's'otur:ão. - Hei por bem que se observe o 
mesmo qne até agora se tem praticado com a co
]Jrança dbs direitos impos~os n'os vinhos pela en
trada na Alfandega desta Capitania, em quanto 
não dou outra pro,·idencia. E sou outrosim ser
vido que o Conselho expeç·a as ordens necessa
rias ao Conselho da Fazenda estabelecido etn Por
tugal, para que dali se rei;nettão copias authen
ticas de todos os avisos, consultas e decretos que 
sobre esta ma teria houve ; liem como huma copia 
das taboadas c\e que se servia o i\'ledidor que foi 
creaclo para a avaliação das va.silhas , e os mode
los das escalas que se adoptárão para este fiin, 
com a explicação do modo de fazer uso das ditas 
taboaclas e escalas, para tudo me ser presente em 
consulta a que novamente deve proceder o mesmo 
Conselho. Palacio do Rio de Janeiro, 15 de Fe
vereiro de 1S1 2. - Com a rubrica âe Sua Alteza 
Real. -Acha-se no Livro 1 • de Reg. de Conslittas .. 
do Conselho da Fazenda, a fl. 42 até 45. 

RESOJ,UÇÃO DE 14 DE FEVEREIRO. • 1 

,, 
Manuscripto anthentico. 

Senhor. -Esta Juntá da Fazen'da dos Arsepaes 

do Exercito leva á augusta presença de Vossa Al

'. teza Real a representação feita pelo seu Deputado 
Thesoureiro, i\'Iarianó José Pereíra da Fonseca, 
sobre a necessidade de suspender-se a eempra do 
salitre que fazem na Capitania de Minas Geraes; 
por conta da Real, Fabrica da Polvora, os Com
missarios nomeados por Vossa Alteza 'Real para · 
este fim . Ponderadas as razões que all'ega da exor
hitancia das remessas 'de salitr.e e fallencia dos 
fundos no eofre da -polvora, para pagamentos das 
letras que os ditos 'Com·rnissarios saccão pela ' sua 
importancia, com riseo de cliscr.edito do mesmo 
cofre, tambem conceitl)ado áté agora na opinião 
geral: parece á mesma J~nta' ser nceessaria · a pro
videncia de s~ 01·denar .aos Commissarios encarre
gados ela compra do salitr_e çle l\'Iinas 'Geraes, que 
suspendão as ditas comp-ras por ·conta da Real 
Fabrica d,a Polvora, ficando _a cargo desta Juntá 
ô fai.i-las effeitu'ar nes.ta Cidade, como o que vier 
à vender conforme o esf~çlo • do cofre respectivo,, 
e com attenção aos fundos .que se poderem appli
cai· para .seQ pagainen to.· Vossa Alteza Real' m~n.
i:lárá o q:Ue fôr serv~ào. filo de Janeiro, 5 de Fe
wereiro 'de 1·8 11 ·2 • ......: Carlos Antonio Napion. - , 
,C,~et,\11',lo Pim.entel çlo V\jbo,.-,.Carlos José do.s Reia 
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•e Gama. - .Mariano José Pereira da Fonseca. 

111auoeI Carneiro de Campos. · 
Resolução. - CorhÓ parece. ~alacio do Rio de. 

Janeiro, 14 de Févereiro de 1812. - Com a 
rubrica da Príncipe Regente Noss·o Senhor. 
Cumpra-se e reg·iste-se. Ilio ele Janeiro, 24 ele 
Fevereiro de. 18~ 2. - Gom cinco. rubricas, do 
Presidente e Deputadas da Real .Junta. -Regis~ 

. tada a fl. {~2 do Liv. 1º de.Consultas. · 

PROVIS.fo DE 15 DE FEVEREIRO. 

llfonuscripto authentico, 

D. Joao .por graça ele Deos, Principe Regente 
de Portug·al e dos Alg·aryes, etc. Faço saber a -vós 
Ouvidor da Comarca de Pernambuco, que ha 
v,endo .eu po1· bem crear em Villas as quatro po
voações, Cabo de Santo Agostin110, Santo Antão, 
Púo do Alho e Limoeiro, pelo alvarú ele 27 de 
Julho do anno passado, expedido pela minha 
immediata res0lução de 27 de Junho do mesmo , 
anno, com os limites, cargos e officios 1ie)le ex
pressados: sou servido e mando-vos que_pl'oce
dais na erecção d~s referidas Villas, fazendo a 
eleição dos Officiaes das Gamaras com pel'o uros 
para tres annos; com elles e com os homens bons 
de cada buma dellas, formareis acordãos e pos
turas para o bom governo e bem commum elos 
povos, e augmcn to da lavoura e commercio, tndq 
na fórma das minhas leis e sobredito alvará que 
com esta vai por copia, pedindo ao Governador , 
e Capitão General dessa Capitania todos os auxí .. 
lios de que precisardes. Cumpri-o assim. O Prín• 
cipe Regente Nosso Senhor 0 mandou pelos 
Ministros abaixo assignados ào seu Conselho e 
seus Desembargadores do Paço. João Pedro J\1ay
na1·d da Fonseca e Sa a fez no Rio de Janeiro · a 
15 de Fevereiro de 1812. -Bernardo José de 
Souza Lobato a fez escrever. - Monsenhor Mi
randa. -José de Oliveira Pinto Botelho e i.Vlos
queira . -Ac/1a-se a fl . 60 e v. do Liv. 1 ºde Notarão 
das Ordens que se expedem pela iVlesa elo Desernb<trgo 
do Par:o. 

ALVARA' DE 19 DE FEVEREIRO. 

Coll. Ilraz. - Delgado. 

Eu. o Principe Regente faço saber aos que este 
alvará virem, que tendo-me sido presentes em 
consulta da Mesa do Desembargo dQ Paço os ur
gentes motivos com que o GoYernador e Capitão 
General da Capitania de S. Paulo tinha represen
tado ser con,•enicnte ao meu real serviço e a mais 
'facil administração da justiça, o haver dous luga
res de letras na Comarca de Paranaguá, e ser 
mais propria para a rcsidcncia elos Ouvidores a 
Villa ele Coritiba, por ser mais central c bastan
temente populosa; ~obre cuja ma teria tinhitt man
elad.o proceder ás -informações necessarias pelo 
OuYidor da , mesma Comarca e á . audiencia das 
Camaras, em observancia da minha real resolução 
de 3 de Novembro de 1802, tomada em consulta 
do Conselho ultramarino: tendo .attenção ao refe
rido, e res.postás que sobre isso deu o Dcsembar" , 

'l'Ol\10 II. 

gador Procurador da minha, Corôa e Fazend·a: sou 
servido .determinai' o seguinte : 

Que a Comarca de Pavanaguá se fique denomi
nando, da- data deste meu alYará em diante, Co
marca de Paranagui1 e Co.ritiba; e a Vil'la de 
Coritjba ficara sendo ' a cabeça da Comarca; e 
nella será a resiclencia dos Ouvidores Geraes, 
tanto do actual , como daquelles que para o diante 
forem por mim nomeados. , 

Hei outro sim po1· bem crear na Villa ele Para
naguá hum lugar de Juiz ele Fóra do Civel, Crime 
e Oríaos_, que exercitara a jurisdicção que pela 
ordenação e leis do lltüno por esse lugar lhe com
petem; e os cargos que, segundo as minhas reae~ 
ordens, estão 'a unexos aos lugares de .Tuizes de Fóra 
das outras Villas do Estado do Brazil. · 

E sou servido que os refe11idos dous lugares ele 
Ouvidor de Paranaguá e Coritiba, e ele Juiz de 
Fóra de Parnnaguá, venção iguaes ordenados e 
emo]umentos áquclles que ~rcncem respectiva
mente o Ouvidor e Juiz de Fóra ela Cidade ue S. 
Paulo, vencendo cada hum cl\!ll es a apose ntadoria 
que lhe compele: o Ouvidor pela Camara da Villa 
de Coritiba, e o Ju~ ele l?óra pela Camara da 
Villa de Paranaguá. · 

E este se cumprirá tão inteiramente como nelle 
se contém . Pelo que mando, etc. Dado no Rio de 
Janeiro, .aos 19 de Fevereiro de 18·12. - Pn1NCJPE 

com guarda. ,- Corn todos os -registos. compitentes. 

RESOLUÇÃO DE 26 DE. FEVEREIRO. 

Manuscl'Ípto füthentico • 

O Official l\'laior do Expediente do Conselho 
da Fazenda, Simeão Estelita Gomes da Fonse
ca, representou a respeito da subsqtuição do 
lugar de Porteiro -do mesmo Tribunal. Respon
deu o Procmador da Fazenda, que era indeferi- ' 
vel o pedido do supplicante, porque a escusa 
ela substituição que re•fllel' 1:;ra pretextada com frí
volas razões, e opposta á pratica cios Tribunaes 
de Li sboa; e que sendo o officio de Porteiro de 
mnita distincçüo e graduação, e sendo pessoas 
condecoradas as que servem este luga1', devia . 
sçr substituido pelo. Official mais graduado, qual 
he o Official M.aior, e que recorrendo á pratica se 
devia dispensar os exemplos elos Trib~naes desta 
Côrte, porque ainda estão em creação e soffrem 
todos os dias melhoramen to, e seguir a· pratica 

,cios Tl'ihunaes de Lisboa, .como, por exemplo, o 
Desembargo do Paço' · onde o OfficiÇJI l\Iaior da 
Secretaria ela Repartição elas Justiças, que he a de 
maior consideração, senre sempre de Porteiro d.o 
mesmo Tribunal, e ela mesma fórma nas Rela
ções nunca os Guardas menores,substituem os 
Guardas móres, mas sim o primeiro Escrivão dos 
Aggravos. Parece ao Conselho conformar-se com 
a resposta do Desembargad.0r Procurador da Co
rôa e Fazenda, pelas razões nélla expostas, e11in
da que no 'regimento do Desemhal'g·o do Paço, 
na provisão sobre o officiq de Porteiro da Casa 
do Despacho do mesmo Tribunal de '26 de Se
tembro de 1586, se determrna, que todas as 
vezes que fôr necessario mandar o Porteiro com 
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algum 1.·ecado elo. rea1l serviÇo·,. '!l não sendo con .. 
veoiente que a casa d'o dito Tribunal fiqiaé só, 
o Porteiro terá huma· pessoa approvacla pelos 
Desembargadores do· Paço, a qual servirá e acu
dfrá it campainha, em quanto o <l<it0 Porteiro faz 
os taes recados ou esti1•er em outra qualque1· oc
cupação l•elativ·a aO' real serviço; comtud:o esta 
provisão não dcterínin•a -a qualidade ela pessoa 
que deva sendr nos impedimentos do P0rteiro ,. 
e a prntica de todos os Tril:J.uhacs de Lisboa he 

.e serem suppridos· pelos Ofüciaes Maiores das 
1·especlivas Secretarias, e mesmo no Tribunal do 
Descmba1:go do Paço, como se vê da resposta do 
.Descmbarg·ador Procurador da Corôa e Fazenda, 
ser'vc sempre de Porteiro elo referido Tribunal o 
Official l\laior da Secretaria da Repartição das. 
Justiças, em conscquencia ele ser es ta Rep::wtição 
e esta Secretaria· a de ínaior consideração ele todas 
as do mencionado Tribunal. Além de ser esta a 
pratica de todos os Tribunacs, temos a real resQ
lução da Rainha Nossa Senhora, de 25 de Novem· 
bro de i797, pela qual foi Sua ~1ag·estade servida 
ordenar ao Conselho do Almirantado; que na 
falta ou impedimen to do Secretario do referido " 
Tribunal, sirva em seu lugar o Conselheiro mais 
moderno, e que igualmente o Official l\1aior da 
Secre taria do Conselho do Almirantado haja de 
sen-ir no impedimento do Porteiro do mesmo 
Tribunal. A' Tista desta real resolução, e da coos
tante pratica de todos os Tribunaes de Lisboa, 
parece ao ·conselho não .deferir a pretenção elo 
supplicante, levando-a á real presença de Vo~sa 
Alteza Real, para a deciclfr como f&r servido. 
Rio, em 2{i. de Janeiro· de 181 2 . 

Rcsolitção. -Como parece ao Conselho. Pala
cio do lli'o ele Janeiro, em 26 de Feve1·eiro de 
1812. -Com a rubrica de Sua Alteza Real. 
A e/ia-se no Liv. i º de Reg. de Consultas do Conselho 
da Fa~enda, a {l. 43 a'té íi4· 

A:V0 ISÓ DE 26 DE FEVEREIRO', 

l\Ianuscripto· anthentlco. 

Illm. e Exm. Sr. - O Principe Regente Nosso 
Senhor, attendenclo ao que lhe representou José 
Antonio Gqnçalves Guimarães, Tenente de Arti
lhe:·ia, encarregado de dirigir os trabalhos e obras 
da Real Fabrica ela Polvara, he servido que a l1eal 

. Junta da Fazenda d'os'Arsenaesdo '.Exercito mande· 
abonar ao supplicantc, ·pelo cofoc da producção 
da pohora', a gí·atiúcação de 12:/JJ rs. por mez, 
com principio no dia 5 de Outubro do. anno pro
ximo passado, e qne assim se lhe continue a pa
gar cm quanto se conservar na mesma diligencia .. 
O qué V. Ex. fará constar na Junta para que assim 
se l1aja de executar. Deos glfar.de a V.-'.Ex. l:>ala
cio do Il.io cfe hneiro, em 26 ele· Févereiro• de 
181 2. -Conde das Gaivêas. - Sr. Carlos 1\nto
nio Napion.~Aciia-seaf[. 187 doLilv. i 0 ·deRP.g. 
de Avisos dirigidos á Junta da Faze'ruia· elos A'rse
nacs do Exercito , Clebaixo do n. 21 5. 

ALVAI\A'. DE 2 DE i\URÇO. 

C~J. Iltaz. - Delgado. 

Eu o P1·incipe Regente faço ~saber aos qU'e este 
alvará vi:rem) que tendo-se reconhecido pela ex
pericncia que as providencias que fui set>vido da·r 
pelo alva.rú de 27 de l\forç-0 de i. 805, 'e reg·imento 
da mesma data qm! por ellc mand'ci obsenar na 
Direcção elos IIospitaes l\iilitares dos meus Reinos 
de Pot'tugal e dos .A.Jg·arves ,. tanto em tempo de 
paz como de g·uerra, havião perf'eilame nte cor
respondido aos importantes fins que cu me tinha 
proposto conseguir, quaes erCio os de estabelecer 
naquelles hospitaes o melhor systen1a de adminis
tração assim relatiYamente ao curativo e tratá
mento dos enfermos, como no qué respeita lt bem 
entendida economia da minha Real Fa1.Cnda: jul
guei que convinha que aquellas mesmas pl'ovi
denuias ordenadas pelo citado aharil e regimento 
houvessem de servir de base ao plano de adminis~ 
tração que mando organisae para serv ir de direc
ção no hospital desta Cidade e Côrtc do Rio de 
Janeiro: por tanto sou serYido crea r pOL' este 
alvará huma Junta que se intitulará- Direcçüo 
Medica, Citul'gica e Administ1·ativa do Hospital M i
litar desta Cidade e Côrte do Rio de Janeii·o - , que 
será composta dos Physicos l\lóres cios meus reaes 
exercitos e força5 navacs, de qne· o mais antigo no . 
l!xercicio de tal emprego serú o que faça as veze!'l

1 de P1·esidente dos Cirurgiões l\16res do Exercito e 
'Ma1:inl1a, e de hum Co·ntador Fiscal. Nesta Di
recção 11rando que se apresente o al varit e reg·i
mento de 27 de Março de t8o5, a firn de que, 
tomando-se ali em consideràção, &e decida se as 
disposições nelle comprehendidas podem ser ap
plicaveis na sua totalidade it Administração do 
referido hospital, ou se necessita rle modiúcaçõe:> 
ou .novas determinações que a diversidade do 
clima ou outras considerações locaes possão fazer 
·que sejão nccessarias para melhor effeiLuar esla 
'minha i·eal resolução , dictada pelos meus pios e 
paternaes sentimentos, e pela minha constante pro
pensão a melhorar a sorte dos meus fi eis vassallos, 
e especia<lmente daquelles que, senindo-me no 
.honroso empre·go das a1·mas, adq11irem nelle en
fermidades. Deverá pois a Direcção occupar-se, 
sem perda ele tempo, deste exame, e logo que elle 
esteja concluído procederú a Direcção a formalisar 
o plano de· reg·imen que entender có11,'ém ado'p
tar-se para a melhor administ1:ação e regulamento 
do referido haspital; a.um do·que subitido o dito 
plall-o á mhiha rool p1·esença pela 111inha Secreta
ria de Nstatlo. dos Negados Estra11geit·os é da 
Guerra,. haja de receber. a minha fü~al 5-0nc\)ão. E 
sendo da minha ·real int~ncãó estabelecer hultl !'é
g,ular e bem entend4do sySrcma de estudos m'ctti- · 
eo-cirurgico:s para melho1' íl'lstmcÇão daquielles. . 
que·Si dedicão a sci'el'l~-as tã10 iínpo1·tantes e uteí's 
para 0 bem do Est{l.d:o e h l~uman4clàde, coll'l'O· o 
sã.o a. medicina, e a óil'Ut~ia ,. detet'mino que,. e'ru.. 
quaot0· se não· puibl~cifo . as rníolias 1·eaes prtividen· 
cfas sobre tão interess1rnte· ohjel'!'to ~ hafa a Direc
~ão de occupat•se da' ihspéc~ão· elGll eSH!dos qtie 
actti.almente S'e -seguoern A~as antas- -qu.e se ach~r> 
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estabelét:idas neste Hospital 'Real Militai· da Ci.:. 
dadé e ,Côtté do Rio de J;:mefrô. 

E éste se cütriprfrá tão inteira~1illte 'cómo_nelle 
se contém, etc. Dado rnd:>a[acio tlo Rio de Ja
n~iro, em 2 de Março de t 8111. . --"- Pn1Nc1rll com 
gua1'da. - <.:onde das GalYêas. - Com todos os r~
gist os competen'tes. 

- . .,, AVtSO DE _3 DJ! MAl\t;ó• 

Coll. Braz, -Delgado. 

Illrn. e Exm. Sr. ~Desejand·o Suã A1te~a Ileál 
o Principe Reg·enté Nosso Senhor J·evar us seus 
exercitas do Brazil a hum maior grâo de disCÍpli
na, base principal ela !:l'ecessaria subordinação de 
que dependem cm g-rat\de parte a maior força 
dos exercitas, e as su.as consequentes vantageils, 
como constantemente tem mosirado em todos os 
tempos ·a experiencia ~laquellas · nações que tnais 
attenção tem prestado a este primeiro objecto das 
leis e regulamentos militares, e presentemente o 
evilldecê~o os grandes e glori9$ós feitos dos seus 
reaes exercitós tle Portug·al, que, rivalisando em 
disciplina com as melh(Wes tropas da Europa, tem 
tão distiuctamente merecido a benevoleneia e 
particülar contemploção do seu Soberano, o 1·e,:. 
conhecimente> e gratidão ela p'atria e da naçao , 
a estima e affeíção dos aJ:l.iaclos, e a admiração e 
respeito d'os inimígos; sendo assaz teconhecido 
geralmente que pouco aproveita o valot' , intre
phlez e b'rávura do sokla<lo, quahdo tiio distinc
tas e relevantes t1uall-tlades nã-0 são fortificadas e 

• 	 dirig·i<las pela mais exacta disciplina e regular 
subordinação : he por ·ta1Ho Sua Alteza Real ser
vido ordenar ~1ue, em quanto se não o.rg·anisão 
as novas ordenanças que tem mandado f<;>rmali
sar para servir de regra in variavel para o regímen 
<las suas tropas em geral, se observem interina
m·ente nas dos seus Estados do Btazil as seguihtes 
reaes disposições, qué ora com'ólunico á V. Éx. 
pal'â as fazer puhlicá1', ex-pedindo as co11venienl:'e'S 
ordens a tótlos os Chefes dos dill'ereótes corpos 
deb aixo do seu ·cortimahdo, parà a sua esti'icta é 
litei'àl obset'vanoia, de qt:'re serúõ responBàvels; 
e vem a ser: que send·o ela paternal ínten-çãó de 
Sua Alteza Iteal facili'tat os t·ecurs'Qs de tó<los os 
seus >fieis ' ' assallos, não só nàs t"equisiç:ões de g't·a
çàs é n'l:e'rcês, tnas tan1be1'n na exposiç:iô. de quei
xas e gt·avames, sem 'C[Ue na pratíca de tao justàé 
e sàuclaveis mei'os sé intl•oduza a cobfusão· e falta 
de l'egularidad·e, que tão nociva he á bóa discipli 
na e néeessaria subut'<linação das ttbpas: tléte'i'
mina o ttiesl11'ô atlgtlstó Sen lro1·, que daqui etli 
àianre to'Clas as rept'eseh taçõéi;. que s·e ditig-irettl 
aos Col'oneís dos re.g-irnentos, hajãó de S'ét' teitas 
plllos Capí'tiÍé'S elas comp1at1hias·'á q~1e pe'l'tt!t1Cé-tem.._, 
os tepresehta·ntes; é as ·que fu'l'ern ao·s GenetàeS 
seráõ feitas veios Corbne'is; e que 'ránto.eesra·s. 
cotno aquCFbs, <;p.lando füMm tlltigid1rs ao stip~
ti\'J1· a ttuem pertence b sêU C'ô:i.íhé'c'.itítento ., i"átf 
nm·nidas da-s preC'iliaS it'lto'l'ltlaçÔ'es plll'á· 'rhelhór · 
cãnfü~cinientô tfa ')'tistlça ·'d'os- pret.e11·clentes , l:lab . 
~e á'(}W!iUintfo rré~r'es'C'nt'a'Çâó algú'rnà qúê nfib se)~ 

., foi:tà. má, g"tàdúil'Ç_~, dle in'i'etl'O't. 'ao-.S'uperltJr ,_ soi1. 

pena ele ser ·caWgadô ao ai·bfüió lle V. ~x. tbdo 
aquelle que praticar o contrario, á excepção das 
representações lie queixas e graV'atne-S, porque 
nestes casos, não podendo ser das iiltenções dê 
StHI Altezà Real aulorisa't a injustiça, quando or
dena a subordinação, permitte que esta qualidade 
de representàções poósa set' · feita ao snperiôt' 

. immediato aquelle contra lJ.üem se fÓt'Íl:la a quei
xa, devendo comtudo o represehtailte pr<!venir ã. 
este do objecto <la represeh~ação, e Suá Alteza 
Real de~xa ao arbítrio daquelle a quêm ébl11peti1• 
ó seu conhecimento, o c·astigo da parte ·culpadá, 
segunclo as circunstanciás- do caso, não sendo 
daquélles que devem chegar ao seu 1·eal conheci
mento, e igualmente perniitte ao Offiélal poder 
rec·óner immedialamente ao seu Coronel pata 
lhé commutlicái' pessoalmente bs motiVos parti-' 
culares e pessoaes que teve para formar a sua re
presentação , a qual çleverá comtuclo seguir a' 
otdem acirtra detetminacla. ' 

Como ela escrupulosa escolha dos O.ál.ciaes 'hé 
que dcp·ende a pet·feità composição do exercito e 
a boa execução rias reaes ordens, deteri:nina Suâ 
Alte1,1 Real que daqui e1n diante as propostas dos 
Chefes sejão feitas da maneira qui foi prescripta 

/pelas suas i'eaes ordens, e~peranclo o mes'.L'no au
gusto Senho1' que os Chefes elos corpos, lembta

<los da homa tle que se achão revestidos, não 

prefir'ão á justiça ,dos indivíduos 'a quem pertence' 

o accesso, paixões particulares, sob pena não só 

ae .incorrerem' quando pratiquem o contrario, nó 

seu real desa grado; mas. taIJ!bem de soffrerem ó 

castigo c[ue f'ôr dé seu i·eal arbítrio : as propostas 

serúõ remetticlas ao Inspector respectivo, o qual, 

com as suas obsetvações, as envi:irá a9 General 

da Capitania, para com a·sua approvação as fazér 

chegar ao cónhccimcnto de Stia. Altezã Real pela 

Secretaria de Estado competente. _ 


Da mesma fOl'ma quer Sua Alté:im iteàl que 
daqui e!li diante sejão- feitas as informações ele 
cot'lducta do$ . 01t.ciaes,. Officiaes infetíores e Ca
detes que os Chefes costumao dai!,. d-e cujas in
formações <:>s , mesmos Chefes reroettetáõ nos 
principias ele Janeil,.o e Jtrlhe de cada anno hum 
exerrtplai· ú Seci'etafi.a de Estad~ ôã Repartição 
da Gtlerra,. outl'o à.o General d'a. Capitania, e õií
tro ao Inspector i'éspectivo. 

Qtieré'ntlo Stta J\.ltezá Rea,l q'úe os regiméh-
tôs do seu: exercito tló Brazil es·tejãó em tod9s 
os ponto-s de discipliiíá e arranjo no ·melhor pé 
póssivel, otderta que todos os. Chéfes <los re
gt111e tos tenhiió , impretet'iveJménte li.'üm livrn 
é'êir que notem citcunslanciacl'an'lenté as fàltas. é-
cãstig·os .q11'e tiveren'l os Ofil'ciae:s, 'O'fficíae's lilfé
riotes é Càdetes elos seus rég"iÍ'ne-iítos, ássim• 
coinô toda a acção élis:tinctà qne titef'<iíh, e pela-, 
qüíal foi::em pre'Ii'lia'dos' de'Véndó ápresenta1· este-. 
J'ivr'ó í'ló acto tle Íi'lspe·éçã:ó pá!'ª &êt cónferido -éõm 
ás info1<:tna~õe·s, afün. dê se foz:fnat· por éste meio, 
nú.n'l cot1Mbimeilto m-tlís exafüó. tla, Q:tiàlidad'e · do~. 
,t'eferldbs Officfae1;, t>fficfüfe$.Ífiferjóres e êadefês.. 

'igtrallnllnte OC-debà Súa Alttl~a Real ã mais·. 
e~da ê ·e~tlictíf . ó'hse1'VliMià . ci.'õ ãh•aYâ de deela
rai;ão de 14 ti~ .llbl'H de ii154, rélatlvamênte .ú . 
x;l:'Vis't'as cni:e ·o'á·TlrMom~iros .ú~raês ·,óü. seús com~ 

•• 	 . ' 
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missarios elevem passar aos corpos; e semelhan
temente a di~posição dos alvarás de 9 de Julho 
ele 1765, e· 1[~ de Abril de 1780; e recommenda 
à V. Ex. c1ne assim o faça praticar. 

Tendo Sua Alteza H.eal determinado pelo der 
ereto de 28 de !Vl::trço de 1810, o methodo 
que se cleYe praticar pe~o que respeita ús licen
ças, prohibe que daqui em diante se permittão 
.licenças de favor, ainda que por motivo de mo
lestia sejão, sem expressa determinação ele Sua 
Alteza H.eal; e que a disposição do ref'ericlo de
creto se obse1·ye inaltera,•elmcnte a respeito <las 
licenças para fundo éle fardamento; e quando àl: 
gum indhiduo que não esteja· no caso de ser 
contemplado nellas, ther necessidade absoluta 
ele licença, em tal caso o Coronel o representará 
ao General, para lha conr.ede1:_registacla por aquel
le tempo que elle julgar propol'Cionaclo á neces
sidade do mesmo indh·iduo. 

Tarnbem ordena Sua Alteza Renl a mais ex
acta observancia élo que se acha disposto no al
' 'ari1 ele 12 .ele Março de 181 o, e no decreto de 
29 do dito mcz e anno a resP'cito do fardamento 
éla tropa; e prohibe que ao soldado se tire . cou
sa alguma elo seu soldo a titulo ele economias, 
não sendo aqu,ella quantia estabele.cida para os 
.ranchos, no que espera que V. Exa. faça obser
var a mais activa ' 'igilancirr ela parte elos Chefes 
dos regimentos, para evitar que o soldnclo seja 
desfalcado daquelles vencimentos que Sua Alteza 
Real lhe concede; e no caso que algum incfüi
dno, de qualquer graduação que seja, e·squecido 
dos de,·eres ela honra, l)ratique o cont1·ario, or
dena Sua Alteza Real que lhe seja irremissivel
rnente imposta a pena elo § 28 dos artigos de 
g·uerra. 
~ Como os incli vicluos da tropa em geral devem 
ter hum perfeito conhecimento cios seus deTeres, 
tanto nos corpos a que pertencem, como em 
qualquer serviço ,.em que se achem fora delles, 
determina .Sua Alteza lleal que V. Ex. passe or
dem a todos os Governadores <le Praças, Chefes 
dos corpos e C.ommandantes de clestacamentos 
para a mais restricta e pontual obsenancia ele 
tÓclC!;S e cada huma das disposições estabelecidas 
nos§§ 8,, 9, 19, 20, 21 e 22 do regulamen
to, relativos ao serviço elas guarnições. 

Sendo os co1pos milicianos nestes Estados do 
Brazil os que forrnão a maior força armada do 
exercito, e convindo por isso ao real seniço que 
a sua disciplina seja a mais uniforme possh'el 
ccrm a da tropa de linha, ordena Sua Alteza 
Reál que V. Ex. faça observar nos regimentos 
de milícias da sua jurisdicção tudo quanto aqui 
se determina e fôr applica,•el aos ditos regimen
tos , encalTeganclo' os Chefes dos mesmos da 
mais exacta responsabilidade pela sua execuç~o. 

Finalmente ordena Sua .Alteza Real, para me
lhor e mais exacto cumprimento de tudo o que 
fica d~tenninado, que os Inspectores passem im
preterivelmente huma inspecção cada anno aos 
regimentos da sua com,petencia, para a qual to
dos os Chefes estaráõ prqmptos no principio do 
mez de Abril de cada anno, em que de,•em co
;mcçar as ínspecções, por liêp.r ao ílrJiitr)o <).o 

mesmq lnspector principiar por aquelle regi
mento que lhe parec.er, pedindo primeiro licen
ça ao Governacl91· das Armas ou da Capitania, 
conforme deterfiiina o § 5° das Tnstrucções elos 
Inspectores; não podendo ser admissível daqui 

·em diante aos ditos Chefes clescul1rn alguma de 
omissão sobre objectos ele inspecção. ' 

Aos lnspectores recommenda Sua Alteza Real 
a mais circunspecta attenção em todos os objectos 
que pertencem ao se conhecimento, e muito 
pl'incipalmente sobre a execução das suas reaes 
ordens aqui esp e'ciO'cadas ; e como os Inspectores 
nestes E.stados do Bra~it são IH'ivativos de c·ácla 
hnma d<!-s Capitanias, e como taes subordinados 
aos Go1·ernadores dei la, ordena Sua Alteza Real 
que os rnsultaclos das inspecçóes sejão remettidos 
aos mesmos GoYernadores, para estes o fazerem 
suüil' it real pl'esença pela Secrctnria de Estad~ 
competente, e poderem com conhecin1cnlo de 
causa executar as dcterminaçóes ele Sua Alteza 
Real qne a semellinnle respeito lhe forem diri
'gidas. · 

Sua Alteza Real espera que V. Ex. faça execu
tar com a'maior fidelidade tudo o que aqui se 
determina; e para que nenhuma autoridade, a 
quem compita o conhecimento desta real disposi
ção, possa allegar ignorancia, ordena o mesmo 
augusto Senhor que V. Ex. remelta copias exactas 
deste aviso a todos os Inspeclorcs, Governadores, 
Chef'es e Commanclantes dos corpos de sua juris

, dicção, para sua devida intelligencia e execução. 
Deos g·uanle a V. Ex. Palacio do Rio ele Janeiro, 
em 5 ele ~larço de 1812.-Concle <las Galvêas.'
Sr. Marquez de Vagos. 

. 

RESOLUÇÃO DE 12 DB MARÇO. 

Manuscripto ~ntlicnlico. 

Senhor. - Sendo necessario concer~ar-se oes
caler de Santa Cruz e o catraio do Arsenal cio 
Exercilo, he indispensa1•el para os ditos concer
tos, e sobretudo para a officina de tanoaria, onde 
se faz todo o vasilhame preciso para as fortalezas 
e regimentos , madeira de tapinhoã , a qual 
costumava Yir da Ilha das Cobras, onde se acha 
o deposito clella, pertencente ao Arsenal da Mari
nha. PDI' ser a elita madeira prohibicla, e em 
coosequencia não haYer ele venda, esta Real Jun
ta, reconhecendo todavia a necessidade que delta 
ha para os sohrédit.os usos, recorre it Vossa Alte
za l{eal para que seja servido providenciar a este 
respeito, afim de que pelo Arsenal da Marinha se 
fornecão trinta e duas duzias de taboas da sobre
clita ~adeira. Vossa i~lteza Real mandará o que 
fôr servido. Rio de Janeiro, 9 de Março de 1812. 
-Caetano Pimentel do Vabu.-Carlos José dos 
Reis e Gama. - Mariano José Pereira da Fonse
ca. - Manoel Carneiro ele Campos. 

Re~oluçiio, -Timho expedido as minhas reaes 
ordens. Palacío d,o Rio ele Janeiro na Quinta da 
Bella Vista; 1~ de Março ele 1812'.-Co1n a ru
brica·do Prin'cipr- Regente Nosso Senhor.-Cum
pra-se e registe-se. Rio de Janeiro, 20 de ~iarç_o 
cj.e ~ 812.;...Gqm .cinpp rubricas, elo Presiclpniç ç 

· ~ 
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De.P'Utarlos da Real. Juntà. -Registada a fl. 46 do 
Liv. '1º 'de Conswttas. ' ' . 

• 
AVJSO DE 14 D,E MARÇO. 

), 

.' Mànusoripto authentico. 

Illrn. e Exm. S·r.-Resultando .graves inconve
nientes da facilidade com ue se re;mettião ao Ar
senal Real do Exercito rel!ções,indeterminadas, e 
sem exacta especificação de quantidadesdos diver
sos objectos qll'e se querião, e que por avisos qu~ , 
acompanbavão as mesi;p.as relações se manclavão 
ali apr©mptar e fornecer; e querendo, Sua Alleza 
Real o Príncipe Regente Nosso· Senho r, cohibir 
todo o abuso ,a qqe pó~e dar lugar lrnma seme;
lhante pratica: he servido ordenar que semelhan
tes relações não poderáõ ter eITcito sem irem 
c;ompetentemente assigrradas, _e com determinada 
especificação da quanti~lade dos arLigos que se 
requerem : o que participo a V. Ex. , para que 
fazendo presente na Real Junta da Fazenda dos 
Arsenaes do Exercito esta real dete1·minaç·ão, a 
mesma as~im o fique entendendo,. e lh e dê a de
' 'ida execuç.ão. Deos g·uaNle a V. Ex. Palacio elo 
Rio de Janeiro, em 14 de Março de ·1812. - Con

, 	 de das Gahêas. - Si·. Cados Antonio Napion.
Á cha-se a.fl. 92 v. do Liv. 1 º de Reg. de Á visos di
rigidos â Junta dos Arsenaes do Exercito, debaixo 
do n. 226. 

Rl!SOLUÇiO DE 18 DE MARÇO•. 
1. .. Manuscripto autbcntico • 

Senhor. -Conhecendo esta Junta da Fazenda 
dos !t\rsenaes do Exercito, Fabricas e Fundições, 
a necessida·de que ha da creação de hum lugar 
,de terceiro Esc1'iptnrario da Iotenclencia dos mes-' 
mos Arsenaes, não só por ter successivamente 
crescido 'º éxpediente da dita Repartição, para 
cuja foc·tura não hastãó os respectivos Officiaes 
que nellil existem, rnas até para que fique in
cumbido da escripturação relativa a0. emprego ele 
Pagador dús rnesmos Arscnaes: e éonconendo 
na pessoa ele·Paulo Jeronimo BPegaí·o, as quali
dades necessarias para bem desempenhar o dito 
lug-ar, 0 qual se acha actualmegte servindo de 
lh-aticimte, e tem merecido á Vossa Alteza Real 
muito positiva' attcnção, como se manifesta nos 
avisos de 19 de Julho, 21 de Agosto, •5., 13 e 
18 de Se1!embTo e 23 tle Outubro prec·edente : 
pa1·ece a esta Real Junta nomear ao dito Paulo 
.feronimo Bregaro, para terceiro Escripturariô da 
Intenclencia dos Armázens do Arsenal do Exerci
·to, com 0 ordenade annual ele 3oo:tf> rs. , e o 
encargo da escripturaç;ão do sobredito Pagador. 
Vossa Alteza Real porem ma·ndará o que fôr ser-
1'ido. Rio ele Janeiro, 20_de Dezembro ele 18l 1. 

-'Carlos Antonio Napüm. -Carlos Antonio dos 
'Reis e Gama. - Mariano Jesé Pereira da Fonse
ca. ~Mánoel Càrneiro de Campos~ 

Resolução. -Nomeio o Praticante Paulo ,Jero
nimo Bvegaro para terceiro Escripturario da Inten
dencia; na fórma proposta pela Real Junta da Fa
zenda dos Arsenaes Reaes do Exercito. Pa:lacio da 

TOJ\10 II. . ' 

•• 

Quinta da Boa V,ista, 18 ele MarÇn' <l'e 1°811 à.L-Com 
a rubvica' d.o Pvinéi,pe Rt?g(mte NCisso S-enb.rmtJ.:r
Cump11a-se e reg>fste'-sei: füo ile•Jaoeiror ,, 20 de 
Março de·1812-.-'(fom ciBco i1ubricas.-'-Rcgistqda 
a fl. 34 v.. rio Liv.. 1 º de Censubtas-.1 

' • · 

',' 
'f., .. 

n ·ESOLUÇÁO DE 18 J,m MARÇO•.• 
1' 

Manusc~ipto auth'entiecn · '' · 
1 "' ' l• 

Senhor.___. Por avise de 16 >d-e Outubro pr~ece
dente, expedido p·ela Secretaria de Estado dos 
Negocios dra Guerra, foi Sua Alte~a ·Real s·eryido• 
orderíar que esta Junta da Fazenda dos Arsenaes 
do Exercito,- Fabriéas e Fundi·ções, consultass·c 
com effeito o q1rn parece sobre a pretenção ; do . 
Padre !Vlanoet Gomes Souto; 'f~gario da'FregcieT· 
zia de S. João da l'.iagôa, que em setl requerimen
to ~upplicava . a Vossa Alteza. Real o pag·amoolo 
de seus benezes vencid'os desde ,que principlaFa a 
servi~ na dita Freg·uezia, em ccmsequéncia ·dos 
muitos' .baptismos dos- esC'raivos ,, 1nesmo adul
tos, da Real Fa.bdca da Poil•ora, fle suas annt1aes 
eonhccenças e de seus enterramentos, adminis
trando o pas~o espi1ritual-, ·não su a estes; mas aos 
mais aggreg·ados ela dijta Real Fabrica, _pedindo 
igualmente se dig•nasse Vossa Alteza Real a~·bi
trar-lhe huma per.isã0 annual que lhe compense 
os seus futuros· ' direito·s parochiaes, tendo con
templaç;ã:o a que o supplicante he p1,ejudicado nos 
seus respectivos emolumentos, quando os escra
vos por doentes vem pai·a a cidade e' F.l.ll.cn·rem no 
hnspital. S•endo ouvido o' f>eputad0 Proc1irador 
Fiscal; o mesmo responde, que devia o suppli 
ca11te apresentar a conta dos direitos pa~ochiaes 
que lhe pertel'l1?em peJ.os baptismos-, satisfa~ão 
do preceito quaresmal, e,enterrameríto dos escra
vos da Real Fabrica d·a Polvora, regulada pela 
Consljtuiç;ão deste Bispado, para•se poder oalcu
lar o justa e racfonavel arbitramel'Jto que se lhe 
haja de · fazer annualmente, excluirido deli a ' os 
aggregados e empregados na mesma Fabrica, por 
deverem estes responder por si e não á adminis
tração da: Real Fabrica dá Polvora, e delles deve· 
haver o supplicante os seus emúlumentos paro
chiaes. Em consequencia apresentou o dif-0 Vi
gari.o a ·exigida-conta, e procedendo informação 
do Deputado Vice-Inspector d'a dita Real_FabricaJ 
respondeu a final ·o Deputado Procurador Fiscal., 
que, pela informação do Vice-Jnspector da Real 
Fabrica .da Polvora; constaYa de i'lumel o exabto 
dos bapti'smos , das desobrigas e en'terramen
tos que já se fizerãú no aimo antecedente de 1810 
e no pvesente, bem co-mo do que' se pagou ao 
sup.plicante pelos enterramel'l'l:os: qde o suppli 
cante, n~ qualidade ' de Parocho, FJão póde pe.dir 
cousa alguma. pelos baptismos , sem incor
rer na pena de ~irnonia, imposta pqr direito ca
no nico e Constituição do '· Bispado, e sómente 
póde receber aquellas ,o.ffert,as que voluntariamen
te os fieis lhe offerecerem e quizerem dar , em 
reMnheciment0 de bein espiritual que·recebem : 
por ta•nto, sem se apartar a Real Administração 
deste lom•avel costume, julgo ter satisfeito ao. 
espirlto idos (;anones, com ·a obl'ação de huma 
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-véla de huma qúarla até meia lib1·a, quando mui
to, por cada .hum escravo que baptisou o suppli 
cante; que regulados assim os benezes pelo que 
respeita aos baptismos, não .'duvida se satisfa
ça ao SlJpplicante o que elles impol'tarem pelo 
pl'eço aciual que tem a cera, e da mesma fórma 
que se lhe satisfaça o importe das com-licenças e 
enterramentos que se lhe estão de,·enclo pelas ta
xas declaradas, por ser este o estilo da IgTeja don
de foi desmembrada a presente Parochia, man
dado observar pelos Canones e pela mesma 'Cons
tituição; porém se os escra,•os f'orão sepultados 
no adro ela Igreja ou no cemiterio, então não se 
lhe deve paga~ 'a sepultura, na conformidade da 
mesma Constituição, que sómente manda satisfa
zer a esmola das covas para a fabrica da Igreja, 
quando dentro de'llas são enterrados os fieis: que 
os tres escravos que se curárão no Hospital l\lili
tar e nelle se eritern'trfio ·, como o supplica11te não 
os encommendou, nenhum direito tem de pedir 

, o direito que lhe he devido ,para sua encommen
dação; quando porém mostre que o fez, ou deixou 
de o fazer porque lhe impedi~·ão, então se lhe de
ferirá a sua pretenção : ·que com estas considera
ções se eleve satisfazer ao supplicante, com aba
timento cio recebido; e pelo que orçar o importe 
dos dous ;umos, assim se lhe arbitrar a medida 
proporcional de huma garantia annual, a titulo 
elos seus direitos parochiaes, pelos esc1·avos da 
Administração Real que baptisar, desobrigar e 
enterrar. Parece ú Junta que o supplicante deve 
ser satisfeito de seus direitos parochiaes, segundo 
ex.pressa o seu Deputado Procurador Fiscal, com 
quem em tudo se conforma, á excepção de se 
fazer hum arbitramento de quantia aanual que 
i·emunere os futuros benezes, pois qne não lrn 
b.uma Lase sufficiente para ,se estabeler.cr seme
lhante gratificação, que poderá ser lesiva ú Real 
Fazenda, se esta regulasse pela despeza dos dous 
annos decorridos, em que se comprou grande 
numero de escravos, a maior parte não bap tisa
dos, e em que, por esiranharem o clima, alguns 
fallecêrão. Vossa Alteza lleal porém mandará o 
f(Ue fô1· servido. Rio ele .Janeiro,. 16 de Dezem
hro de 1811. -Carlos Antoni<0 Napion. -Carlos 
.José dós Reis e Gama.-l\lariano José Pereira da 
Fonseca. ·-1\ianocl Carneiro de Cámpos. 

Resolução. -Ordeno que se pague ao Vigario 
Ja Freguczia de S. João da Lagôa os ·direitos pa

' 	 roc11iaes ~ na forma da. Constituição do Bispado. 
.Palacio da Quinta da Boa Vista, 18 de i\larço de 
1812.-Com a rubrica do Priocipe Regente Nos~ 
so Senhor. - Cumpra-se e registe-se·. Rio de Ja
11eiro, 3 ele Abril de 1812. -Com cinco rubricas, 
do Presidente e Deputados da Junta. -Registada
'' fl.. 51 v. do Liv. 1 • de Consultas. 

. ( ~ "n1 
. J>RO~IS.fo DE 20 DE M.u,1ço. •' 

l\fatrnscripto authei\tiéo. 

D. Joãp por•gt'aça. de Deos, Pdncipe Regente 
clé Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber a 
'ós .Júiz. e Ouvidor da Alfandeg·a desta Côrtc, que 
benclo presente em consulta de meu Conselho da 

... 
Fazenda, a falta ele observancia dos foraes e or
dens que tenho dado para o bom regimen dessa 
Alfandega, prat~cando-sc muitos abusos pretex
tados com razões que nunca poderáõ desculpai· 
a falta de exacção que deve haver no cumpri
mento elas minhas reaes ordens : querendo oc
correr aos prej uizos que claq ui resultão ú boa a1·
recadação dos meus reaes dil'eitos, e bom despa
cho das. partes, e pôr.. termo a tanta 1·elax:ação, 
fazendo renascer a ordem tão necessal'ia em to
das as casas ela arlministração, e conformando
me com o parecer cio mesmo Conselho: sou 
servido ordenar qt1e, em quanto não don a essa 
Alfandeg·a hum foral adoptado ás 'aetuaes circuns
tancias, façais pôr log·o em pratica as pro,· i'.den~ 
cias interinas abaixo declaradas, nas quaes, para 
melhor intellig·encia vossa; ' 'fio apontarlos os Ca
pitulos cios foraes, ele cuja prompta e literal exe
cução depende a boa ordem do expediefoe dos 
negocios dessa AlfanClega. 

Entrada de navios. 

Fareis executar as disposições geraes sobre a 
entra<la dos navios comprehenclidos no foral da 
Alfandega de Lisboa desde o Capitulo 1 º até i 6• 
inclusivamente: e nesta coaformidade, e em am
pliação das sobrerlitas disposições , publicareis 
por editaes, que prohibo a todo e qualquer na
vio que demandar n barra desta Cidade descar• 
regar qualquer mercadoria na costa, ou dentro 
ela hana, por qualquer moti \'O que os Mestres 
possão allegar, debaixo das perías comminadas no 
dito foral, e devassareis annnalmente, inquirindo 
testemunhas que saibii:o depôr de semelh<rntes 
transgressões, para serem punidos os delinquen
tes segundo a gravidade da culpa. Convindo ao 
bem do meu serviço que os navios sejão gaarda
dos pelos Oillciaes dessa Al,fandega, logo que sur
gem no porto ela l'ranqnia, que mandei marcni: 
junto á f'ortale~.a ele Villegaignon: ordeno que 
tenhais sempre nesta fortnleza hum numero sur
ficiente ele guardas clestacarlos por seu tnrno , 
debaixo da5 ordens de hum Guarda do Numero, 
filho ela folha, que julg·urdes capqz desta incumbcJ1
cia, para por ellcs sernm distribuídos pelos na
' ' ÍOS e mais embarcações segundo a sua lotação; 
mettcndo-os a bordo logo e immediatamente que 
os navios forem visitados pelos Oillciaes da vi i
ta da Saucle: e por isso que estes Guardas se de
' 'em considerar em sel'Viço, ' 'enceráõ seus· 01·de
nados pela folha respectiva, menos nos dias que 
estiverem a bordo dos navios, nos quae·s, segun
do o actual regulamento, são pag·os pelos l\lestres. 
Estes Guardus terúô as mesmas obrigações que 
exercita~·ão os Guardas de Belem; seráõ conse1·
vados a bordo dos naYios de franquia, e far!1ü 
suhfr para o ancóradouro da descarga os na,·ios 
que vierem r:om destino para esta Cõrte, ou que, 
ha f!Íi;ma do mesmo foral, deverem descarregar 
nessa Alfandega;. e não sahirúõ de bordo .senãu 
depois de rendiclos por outros que o Guarda-i\1(11· 
metter a bordo. 

E porque a boa guar.rla dos navios cm descar
ga, além das rendas ordenadas ao Guarda-l\lúr, 
muito depende de estarem em ancorallouro ~e-
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parad0 i '\l<ÍS ·011deno que marqueis ancor<1dou
1·os Pª"ª navios á descarga •, para os que estive
rem descarregados, e para os gue estiverem á 
carga , incumbindo ao Guard?-Mór que vigie 
muito na observancia <lesta separação, O)?rigan
do aos Mestres que tomem o ancoradouro ·'que 
lhes •está destinado, não conse.nliindo, que lan
cem os last11os dos seus na,·ios nestes ancoradou
l'OS , que devem estar limpos , e com fundo 
suffioienle 'para commodrdade e segurança dos 
mesmos nav:ios. Os Mestres tlos navios, logo que 
'fundearem no ancoradouro da descarga , são 
o·brigados a vir dar a ent11ada na Alfandeg·a na 
fUrma ordenada no Capitulo 15 do mesmo fornl, 
o no alva1·á de 2.0 de Junho de 1811. Na confo1·
midade tlo Capitu~o 16, tomareis vós com os Of
ficiaes <1 da Mesa Grande a sobredita entrada , 
guar'dando em tudo impreterivelmente a fórma e 
011clem declarada no mesmo Capitulo e alvará, 
ha,·endo por muito máo serviço meu, permitti 
reis que se tomem estas entradas por pessoa im
competente, e fóra dà- Alfandega, as declarações 
que fizerem 0s Mcstl'es de mercadorias, que en
t1·ando na Alfandega se hão de despachai• por 
baldeação, as fare.i•s descrever em livro separado 
para melho·r ordem do seu despacho. 

.Desc.arga. 
. Para preYenir extra,•ios nesta arrecadação, e.fa
cilitar mais o conhecimento delles: ordenareis ao 
Guarda-MÓT que fórme huma matricula de todos 
os barcos, admiLtindo a clla todos o~ que se qui
zerem emprcgàr oeste serviço, numel'ando-os e·.• 	 tomaud0 os nomes de seus donos, Arrais e tripu
lação cio cites em que costumão ancorar, e decla
rando-lhes, que no caso de falta· de algum ''o lume 
recebido a seu bordo, para ser conduzido a Alfan
dega, hão ele responder todos por ella; o numero 
do ])arco e o nome do Arrais e tripulaçã0- serilô 
sempre declarados no.. bilhete da sua nomeação 
para a descarga, e será li'vi·e ás partes escolherem 
o b&rco .,que •mais lhes convier para fazei· a dcs
carg;a das mercadorias que lhes pertencem. Na 
.descarg·a clos .na 'l'ios fareis guardar escrupulosa
mente a• @rdêm prescripta nos capitulos· 17 e 1·8 
do mesmo foral, e não cons.entireis que- se faça 
de oütra ,sorte, conforme tenho ordenado no capi
tulo 2.1. Na falta de Escrivães da Descarga y no
.meareis- sempre para f&zer as suas vezes · Guardas 
,do Numel'O, capazes para irem a bordo conduzir 
as mercadorias, como deterlinfoo no foral; tendo 

,pr~cedido a remessa que deveis fazer ao Guard'a
i'1ór da relação da carga do navi-o e r.egisto · della 
no livro prop11io do Eserivão da-Descarga, e a' 
ap1•esentagão pe.lo Mes.tre do navio,. do reeibo ao 
·Deposito da polrnra, se a hou,·er. Orclena1•eis que 
o~ Guarda&. de b0rdo e·o Guarda conductor, fação 
relaçôes , exactas. das mercadorias c1ue s-aheni dos 
·na vios, e •que .todos as..assignem ,. sel'Vin~ cllas 
para e·s Gtianlas de bordo· fon;nalisa11em depois 
hu{Ila folha ·geral de descarga· que- apresentaráô 

.a.o Guarda-M&r,, e a do Guarda co-nquctor lhe 
servirá de .guia para po1· ella dar conta dos vólu
mes que recebeu, e que acompanhou, como estava 
obrigado. Dareis ordem para que as primeiras 

barcadas de descarga sejão sempre dos Yolunies e 
miudezas que pelo seu tama.nho são •)e mais f~eil 
extravio; que se não recebão .no mesm1> barco 
mercadorias de Esth><) junta.mente com as ,que hão 
d,e ser reco~hidas 'nos ,o,rmazjl,OS ila Alfarnjega, e 
que o Guarda-Mor reg·ule de maneira a descarga 
dos navios, que niio succ,eda, como acontece ac
t.ualmente, ficarem de noiteJ mercadori'\S na pon
te e nos ba1·co:s ·de condúcçã1>, contra o di~posto 
no mesmo foral. E outrosim oud~nareis, ·que 
começada a descarga de qualquer navio, não seja 
ella interrompida por motivo algmµ. Castigarei~, 
conforme a qualidade da culpa, o Guarda e o 
Arrais do barco que não vier em direitura do 
bordo para a ponte ela Alfandega, onde devem 
descarregar os volumes que ?onduzem. O Espri
vão da Descarga fará ali a confel'encia. ordenada 
no foral; e, na conformidade do disposto no capi 
tulo 2.5, os fará recolher aos armazens depois de 
postas as contra-marcas do navi1>, pelos do.us 
Guardas ÇJUe çleve1·eis para este fim nomear para 
estarem aos mezes de guarda na mesma ponte, e 
responderem pelos extravios que ali houver; con
ferit1do os volumes com a relação, •ficará!) deso
nerados o Guarda cond4ctor, o Arrais e tripula
Çiio do barco; e haYendo falta responderaô todos 
p91· clla, danúo-vos disso parte o mesmo Escl'i
Yão com as dillgencias que houver 

1
feito, para 

procederdes _como o caso exigir. · 
Estas mesmas diligencias praticará o dito Es

crivão com os volumes q.ne chegarem. arro.µil:ia
dos, para , prçivad,o o· dól0. no · arrombamento 
ou falta de mercadoria, responderem~ ou o Mes
tre do navio, sendo o arrnmbamento feito a bor
do, ou o· Guarda conductor e o. Arrais do barco, 
sendo commetticlo nelle o mesmo arrombamento. 

O mesmo Escrivão fará logo cond~zir, os ditos 
Yolumes á Mesa do Despacho a que pertencerem, 
e feitos os precisos exames. se gu1mfarúô em casa 
separada, até que. seu dono requeira .o seu des
pacho. N.a1 descarga de mercadorias de Estfra fa
reis g,uarda1· a mesma ordem acima prescdpta, 
tendo toda a vigilancia em qµe se não ,despachem 
por a.quella Mesa . generos que. não estão designa
dos- na r.elação que baixou com o ·decreto da sua 
creação, de 12. de Abril de 181-0, e vigiando ou,
tr,o. sim se os .Officiaes são fieis na decla1·ação da 
q;ualidade dos gene:·os, ou mesmo se são engana
dos,.mandando, quando vos parecer, hum Offi
cial assistir ú descarga desses g·eueros nos arma
zens em que forem recolhidqs, com ordem de os 
apprehende1· quando não c_onferirem com as amos
tras p.elas quaes forão despacha.elos .. 

Dareis descarga as embarcaçôes costeü:as com 
prefereneia a toda~,. ordenanqo que ellas se faç~o 
promp tamente para que .fiqu.ern deseml:/araçadas 
no preciso termo de tres dias, como tenho ordena
do pelo alvarn de 5 ·de .. Fevereiro de 1·81 o ; com a 

.mesma.promp:tidão.mandareis .f-azer nestas embar- . 
cações •<;i.av;a.!iação dos generos que pagãa direitos 
por ella, ..le:vando o Feitor os Peritos necessarios, 
fazendo termoJassign.ado po1\todos e pelp Mestre, 
·e extrahLndo depois o.bilhete que será~;tpresenfa.
do ao Escdv~o da Mesa Grande· para a satisfaçiio 
.dos direitos. Quandol:l Feitor tião-concordar com 
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os Peritos, que devem sei· homens p1~aticos no 
calculo da arqueação das embarcáções , ou o 
l\1estr'e impugnar a avaliação, chamareis perante 
' 'Ó$ os donos das mercaclorias, para declararem, 
debaixo de juramento , a qualidade e quantidade ' 
da càrg'a que a cada hum pertence, e segundo 
esta de'Cl.araciio se fazer d úbitrame'nto dos clirei
tog. E portÍue estas etnbarcaçõAs podem ser fa
cilmt'lnte empregadas e1n 'exb-avio 'ele mercado
rias recebidas fóra ela ba11ra , ordenareis que haja 
nessa Alfandêga sondas de ferro, para com ellas 
os Feitores, no acto da ava,liações, sondarem. A 

apprebenderefn os volumes que ai;harem escondi_: 
dos debaixo ela .carga, conduzindo-os á mesma' 
Alfàn dega, e procedereis a esse respeito, na con
fonnidade das millhas ·ordens, e contra o l\lestre 
da embarcação, segundo se provai· a gravidade 
da culpa. Sendo muito contra a boa arrecadação 
a confusão eni qne se achão as mercadorias den
tro da Alfandeg·a, e ãlnda peior a qnc se f<\z nos 
arrr'lazens de fórà, que por ora se devem tolerar 
pela pouca: capacidade 'da casa dessa Alfandega : 
vos ordeno que, sem perda dê tempo , aprovei
tando todas as casas crue houYcr e a dos leilões 
patticulares, que p)·ohÍho continuem daqui em 
diante, formareis os arma~ens que forem possí
veis, para nelles se recolherem todos os volumes 
que entrão nessa Alfandega. Para ºcada hum 
destes armazens n<lmeareis hum Guarda do Nu
mero, de probidade e capacidade, para Fiel delle, 
o qual terá hum livro em fórma, para nelle lan
car a entrada de todos os ' 'olumes com as suas 
inarcâs e bontrii-marcas, nome do navi'o, e d dia, 
mez e anno da enti·ada, lançando igualmedte a 
sua sabida corii as mesmas declaracões e com a 
do nome do Despachal'\te, o qual assignarit tam.:. 
htm a ve'rba da sabida no mC'smo livro. Este 
Guarda cuidaí-á na guardá' e bba arrumação dos 
' 'Olumes, e, tendo acbaYe do armazem, rcspon
derÚ pelo extraYio que nelle 110uver, juntamente 
com o Porteiro da AUandega·, segund'o he obri
gado pefo onus imposto ao seu o:ffiéfo. Dareis 
estas mesmas providenciàs para os armazens de 
fóra, ordenando que tenlião huma só po1·ta com 
<luas chaves, das qúàes huma tdr·{ n Guarda Viel, 
e a 'outra o Official a quem a confi'areis aos mezes 
para o ir abrfr, e se conservar abeho com<;> os de 

dentro da Alfandega; em todo o tempo qde durar 

o seu dcspachn. A'recépção dos volumes nest~s 

armazcns se farú péla mesma ordem estabelecida 


. para a ponte da Alfa:hdega. O Fiel fará a confe
rencia dos volumes pela relação do Guarda . da 
conducção, e se as5ignará nella para próvar o re~ 
cebimento, notando as fâltàs que houver, para 
o EscTivão da Deséarga, tendo-a recebido, pro
ceder como llie fica ordenado. 


' 
Visita das embarcaçQes dP.pois de descarregadas. · 
Sobre e·sta materia guardareis e ftareis guar

dar a fórma e'. ordérri preScripta no citádo fo
·ral, rios ·'Cbpittilõs 22 ; 25 e z!J, com deolata'
ção de que nas appre'hensões se óhserve a práti 
ca estabeleci1la pelas leis pos'teriores do foral; e 
que o Guarda-Mór, logo que a embarcação fôr 
deseiíl.bal·açá.;la, 1,1ótifi.cará o· ~esire della para 

que vá ancorar no aócoradouro que lhe c@n1pe
tir segundo o seu destfoo. 

Despacho das mer~àdorias 1·ecolltidas 110J anna~ens de 
dentro ou de fura da A lf(l.ndega ~ e S(lhida pela 
po1·ta da mcsiria A lfandéga. 
Regulados .os armazens como acima fica dito, 

não poderli sahir delles ,-olumc alg•um sem or
dem vossa, iatimada ao Fiel por Official compe
tente, o qual conduzi~:'t ú Mesa dn Abertura o 
volume ou ' 'olumes comprehendiclos na ordem, 
ficando primeirn lan'Çados no livro cio Fiel, as
signanclo a verba da sahida o sohredito Official e o 
Despachante; guardando-se esla mesmn fórma e 
ordem na sahida das mercadorias recollúdas nos 
armazcns t!e fúra. 

E na abertura dos volumes fareis oumprir 
muito exactamenle as disposições dos Capítulos 
55 e 54 do mesmo foral, niio consentindo ' 'ÓS 
que ma\is se pratique o abuso de se fa1.e1-. esta 
aberturá fórn das Mesas a que compete, sem or
dem ' 'OSsa, e assistencia dos Feitotes, em oontra, 
venção manifesta dos citadosCapitulos, cuja sane, 
ção penal fareis executar, Jogo que se verifique 
esta tran sgressão. As mercarlorias que se acha
rem escoudidas no acto da abertura se pcrderúõ 
na confor:midade do Capitulo 55, procedendo-se 
como acima fica dito; as que se acliarem avaria
das seráõ examinadas com muita attenção por 
mais hum Feitor, para qne não su'cceda, como 
tem acontecido, darem-se por àvariadas rnerca
dorias e fardos inteil'os que continhão poucas 
peças ª''ariada$. Estes Feitores calculariiõ o aba
timento ele direitos pela qualidade da avaria, e 
assim o deolararáõ no bilhete para o despacho. 
Tanto · nestes• bilhetes, como nos outros que de
vem passar aos ditos Feitores da abertura e aos 
Officfaes ela lHesa da Balança, fareis · observar 
tudo o que se acha disposto nos Capítulos 57 e 
58, emdntlando vús o abuso ele declararem os ditos 
Officiacs nos bilhetes a ª''aliaçiio das mercaclori·as; 
que lhos não compete, mas he da vossa obriga
ção e dos Officiaes & l\'Iesa Grande. A sohredita 
avaliação se farú na conformidade do Capitulo 59 
do mesmo foral; sendo ouvido para ella, e nia 
falta de mais Escdvães, o Administrador dessa 
Alfandega, para oujo fim, e para outros abàixo 
declarados, terit assento na Mesa Grande. Qúan'
do se tratar ela avaliação de me1•cadorias que náo 
11stão especificadas na pauta, vós regulatiéis pelo 
citado Capitulo, e pela disposição do artigo 16 do 
tratado de commcrcio ultimamente concluiéló 
entre esta Corôa e a da Gram-Bretanha. r. 

De"eis porém ficar na intelligenc.ja de que pelo 
sobredito tratado não houve reclucção de valor 
nas J.11etcacl.orias, mas sóm11nte d0s direitos dê 24 
'a 15 por· cento, e que segundo este pHncípro, para 
ser josta a sobredi:tá anliação, deveveis classlfiéa·r 
as mq,i"Clàclorias ing'lezas em generos que ba mais 
-Oe dous SM~los i!ntrão nasi minhas .AJfandeg<is, e 
outr@s que nellas não entravão segundo as rriinhas 
leis; nos pl'imeir-os se fará a avaliação pelas pautas 
~xistentes tanto dessa Alfandega como das Alfan
degas de Lisboa e Porto; e nos seguados proce
del'eis na conformidade cio 'artigo 16 do sobretlito 
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A·NN<l DE 1812'. 
tratado, recahindo , s~1nente sobre :taes generosa, 
e;cpressão do trataqo, 'de geneitos q\le1niio estãe na. 
pauta~ para se faQ;er a a'faliação na fóvma estahe
lecida ne re'forido :ârtigo. · · • . 1J 1 , J 

Segundo as sobreditas pautas vos regulareis 
tambem tanto nas mercadorins •imJH/rtadas por 
outras nações para o pagatb.Jnto' ll'e iü~ por cento 
de direitos, segundo a cartf.l reg,i;i, ele 28 de Janeiro 
de i 808, como nas mercadorias importadas em 
navios portuguezes· e1por.4tonta ·dos' meus .vassal
los, para gozarem do beneficiá da reClucção . dé 
direitos de 24 a 15 ' pori~cú~o n.a .conformidàde do 
de.ereto, de 18 de O.utnhro de 1.8.10. Sob1·e·' as fa., 
zendas da Asia procur·areís estabelecer' o methoclo 
das af'remataç'f>es, ·pr.:átícado. na casa da ilndía de 
Usboa, pela vantagem que tem: de por el\e se 
aproximarem os. 6lirnitos ao valor das fazendas' 
e segundo a pauta daquella ·Casai vos 'regula11eís. 
para o despacho das mes:rµas fozeL1das emtuclo que 
não estiven declaJ·aclio na paNta· dessa · Alfandegai 
do ann0 ·de 1800; .e istp1 euÍ.!JUanto não mando 
proceder á forrna'ção ae..no'va pauta mais·ampla; 
hem entendida e melhor calculada. No calculo 
d.as avaliações acl va•l<trem, dev,erejs fa7ie11 entrar, 
além da nlor j urade dá me'rcadoría'no paiz· dõ'nde 
vem as despezas de direitos, frctes 1e seguuos; pou 
isso que calculanclo-o negociante •assim pan fazer 
a venda das mesmas mercadorias, ficania mu4 le
sad'a a minha Fazenda, sereHe pagasse os direitos 
sómente pelo 'valor da m:ercadóri:i ·oo 1-ugar da sua 
extracção. Nos 'capitulos•'4o! 41, 42,l~5 e46'do 
citado foral, se. acha regulada todo' , o 1expediente 
da Mesa Grande; ·assim o faneis cumprir e.oro toda 
a ex acção, fazendo-.se a conferencia dos bilhetes • todos os <lias, sendo pó,sSiYel; ofoi.preteri velmente 
de quinze em quinze dias' por meio cle relações 
enviadas por cada huma elas Mesas á Mesa Grande, 
servindo de conferente clel.Jas e c!as acldíções lan
çadas nos bilhetes o dito A'.cln:iiOistrador, o qual 
terú a seu cargo recolher to<los. ,os bilhetes de des
pacho, para no fim de cada mez os apresentar ' na 
~esa' coo feridos •cbm' as ditas relaç.ões e receita' 
e-depois serem r'asgv.idos. Na ·sahicla das mercado
rias pela porta' ·<la • Alfandega, favei~ g~1'ardar · o que 
se aaha dilsposto ·<pefo foral ·n'ô capital o !i4· ·E •n:i 
falta de feitores · pr:opribs -pata a conferen·cia 'ha 
sobredita porta :,' poreis ali deus Officiaes os mais 
capazes 1. escolheoclo~os com' 'escrupulo, e tendo 
toda a '7igilancia' em que bem e Llelnicotc cumprão · 
as suas ebl'ig·ações, ;depenclepào muito desta fiscal 
lisa'ção exacta ·e· rigorosa'. a Loa arrecadação dos 
meus réacs clinfitos .; fazencló-se apprehensão; na 
fórlna d~ capiLulo !f5, ·de todas as mercadorias que 
os ditbs Officiaes ' aoliiarem de .ma·is ou diJforeotes 
das· despachadas· pelos- bílhete-4 do , despa;che. ·O 
Porte.ir& da dita p·orta) pela .obrigação qu1Hem de 
Hão detxar ~ahfr me11c·actohas ·algumas 'sem·os ctlrih 
petehtes despaclios; se1•virli Mmbem de conferente 
nesta p:orta para qpe, à'ughrnntanclo-se assinil'a:fis
calisaÇ.ão acima·dita, se evite lo ·extravio q1'e pé'r 
d'ólo eu iim'pêricia, e· até por ·não s<iber lei• algurrí' 
clos1 Guoqlas conferentesij se tem commettido al
gumas- 'l'ezesi.na ·s°i)nre<litã porta. • ~··" . 

'• 
'1 ' º1' ' l L 1 J J • 

TOMO JI. 

·1·d, , {} / 11 11 ; Pia1Jças, , . , Ji'· ,~ ..r,,, 0 r 

N~o ?4i;ni~tir~~~l'q ,a~inA k~"p?;i~~'911tP1 ~p~1 f,n,e~~ 
~eaes du:;c1\~s ,11 p1 ?Ps~ry.~~~1.s,.~ p~at1r'~1 ·c\os as~ig
?~Nt~s ;d<1 4lfNt9e.íl;ª~ · co.2f~ ~i:, ~c'fii ~V.P. ~~t.~p~}.~pfilq,
1?.~~ i}l~'\pd~çr~~ ~-e .L,;sbo~? ~r.P,êP.?PR{' ,cru.e ,o,~ . ~~s19
9?pte,s gu~ .~w.1~erern , s~r. d-l~lfV,t~1~ p1>1 qaqui epi. 
çl1flnte, se ~ab\liMfO ~eran~ç , R,.PRrsel,h.o Jla ;Jfa-:1 
z~Fida, na. ~o~~f ~~ le~. e d~1rr9t,ic?, ~;pelo,,mesmo, 
Con~elho ,rr}p dareis con~a d9,.~ú~e!O , d!} a~sig.:. 
i;ia.n,tes que ha actu,a)fTI~.n~,~. e <}'a~ Llaí;i,ç,as _q\le ~e
rão para serem p.dmittidcis. 'E pefo que :v.ertence 
ás outras fi~oças · que .toà)~o 'n~· ~ifaóci'ega '/ · ~ós 
or~eno cp.i.e h.aJ~"'p-~:a ~lf.as Hvr~ ' s~úr,ado, , pa~J 
que não fi,que.m e!P; .P~pei;s ~oJf.e&~ c·9n~ormando
v9s a este respeito iotcirament~ com a' djsposição 
do : c~pit4lo ,1210 d~; s96~edi~,o (~~a~. . · '' ; n 

' · "' ;Embdi·g'os.' "' ' 11
' • 1 ' í 

1 1.; ;,, • ,,- ( ' ·, f J \ ,, t,!I, j • }fl 

;·@JJse1·vareis sobre ·esta materfo1o que .sei ·acha 
cksp.osilo pelo foral no Q~pitulo', 128 ~· não admit'.7 

tinda embargos em mercatloúas dentro dessa Al
fcy;i.c\'ega senão nos casó~ declarados Iio mesmo 
eapitulo, , . · 

1 jl . f; •1'. 't f· . ' 
Den:wra _1as me;cf!..cloria,~ !f~. ~lfan</.ega., •1 

· H a'rendo t'egul '~clo esta · rn~teria peio' alvarú de 
i 8 ele N oV.embro 'ele 1805 1;'· 1vos ordeno· que•exe
cuteis 'não· só p'elas fazaes h'eHe 'eÍxpehdida.$', 'como 
pela falta ele espa\l& quelh'a n'é!!S-a Alfandega rJ»ara 
n ,~Ha se ·demorarem ' mercàclori~s ?-as qu?e~, · pá~
sacl:cr o anno dir sl~tl eBtrada_, sendo ·secc'âs; é os seis 
mezes sehdo" ~éné·ros rholh'âdos', proce<lereis" na 
s{ia vendaJ pela i' t'{)'1•má ·ordenada no· sobredit-o 
àÍ" ará. ~' ' ' • i. ~· ' 

1 
t r ....:1 1 e' 

'' •· Casacla'=Alfadditga. ' ' "' 1 

Em quanto não dou,-c.om.Cl.rne proponho, p;o
'Videncias· para..mel~o,1~ar ess_a ,casa, a fim de que 
tenha capacidad~ s~fficienle e proporcionada ao 
accrescimo elas mercadorias que-nella entrão ac
tualmente; vos orclen.o que ·de~tir;teis mesa se:pa
r~cl,a para '6 Thefou,re'íro aeSSíJ: A'.ítkndeg{élefronte 
dá rhesa,grancl'e' J.JOI' :rsslo 

1 
que collv'é'm· .lue 1 eÜe 

l" .. 1 \ \ 6· ' ,, -~,f'\ / d'il1 "h· ' . . ~,·,~: J '1~1{ _i j•j .~ 
ia~a o rece 4menlo os a1t·e1tos sem~con ·usao, e 
que esteia . ~to 'pi'd~i'díia~·de qu~ p9s~11 Pe~i\gi:ide'r 
ás a'u vielas qu(:) oéconerk'n;i na rriesa g~á~d~.' 1 

· IÍ\'ualmente 1 dest'ió,a'r~is ''füe~ã p,.ili:a "o. E~crifão 
da ' :D·e§ca1·$·á ··oa qualtámb'~m àe,•e ~ter"ass'énto o

1
Gua;·da-~lór';"~ ,d1~t'ó"esta corriô" as 'Jou'tras aeSS\t 

~lf~n~·~ga ~s'fpl~oc~_i·;l~ )De/~or ~?: ~ie est~o a<:.:.1
!ualmente,, clando-lhe~ 1;1gar~s '<9,.P..,enieot,es e1pró

1

Pº!'cfonado~ ao)rabàlho d'o 'e.xpediehtí/ encarré
~;-a'do aos seús resp.ectivos 1 O.fficiaf}s. ~ . '

1 
' • 

Da mesma sorte dhtinarels càsa 'propria para 
o sello, procurando -ql.fe seja a mais proxima 
possivel ú casa 11do• desp1acho ,);para se e'•itarem 
extra vios face is de praticar na ra~ão da distancia 
porque hão de" passar 'as rriere'á'êloHas. Mandarei8 
immedfatp,níente ~eu'cfr ·em huma i>o as du_as pon
tes éla Alfandega, , fazendo trancai· huma das• por
~as clella, conser,vando só h.uma que.e&tará, fechada 
no tempo, do dospacho, e que.sen•ira,sómente pAra 
p.or l3lla •sahir.em os· OffiQiae.s ;que fie.arem, na, pQnte 
depuis· ,de n:ndó o despacho,,. p:ar;.l recolherem os 

4 
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ANN.O DE 1'812., 

volumes que restarem e que nella não devem ficar 
de noite, como acima fica or~enado . Esta porta 
tei·á' duas, chd;fes ,; llàslqu'aes hl,lmá 'terá 'e\ G'úarda 
do Mez,'Fié(lla'p'onte; e outra i> Ôfficfa:l a quem a 
cón.~ar~~~.' .· ~r~~~ci <J,U,e ~ po.r~:i: ·1·~:Àli'anileg·a teilha 
dua's cl~in· es, liµ ·i;na que ter~ o· EJcrivão da Mesa· 
{jrande ,' e. outra' 'o·Poiteiro da Al(aR'dega; e' s'ó no 
caso d'e ímpedidientJ de mol~st'fâ 'v oderllõ ser 
~·àclfiaCl~f à oufros' dlliciaés. A d'ita: 'p'órta1se abl"in\ 

1~~1 v.erao ásje~e ~oras 'dá. man~ã e no in~eb:io ás, 
oito' e se fechará t! r,,pois ,dé findo ó despacho, .que 
dubr& até 1~s dµà~ Iiot~s 'da tartlé no verão; eat~ 
as tres no' inverno .' Antes de se con'cluir o despa
dho man'c1areis' fech à1· todos' o~ arm'à'zeb~ · ecasa~ 
d á '.tÜfaiJtlega?, CÚjàS chaves seTÚÕ recolhidas 'em 
hum c0fl·e ; êlél,qú~l ' ~erá a chave o Escrivào da 
l\'lesa G rand(!. UltHnâm~nte vig'iareis '.muito escru!.. 
pulos-amente em qu~ t.o.~os os Officiaes dessa Al
fandega cumprão com as obrigações dos 'seus 
officios., ·e paira isso ·encarregai1eis ao Administra" 
dor da Alfandega de' indllgar ,e vigiiar sobre os ditos 
Officiaes, e tambemna boa guarda dasmercadorias 
e na ·legalidade d·a suai sabida da .Mfandega, para 
que, dando-vos conta de tudo, possais procedeii 
com con4!lcim,ento de causa na fórm:i orden:_ida 
no foral~ ' emendando os abusos que en donrrardes 
a.e&tll ues,p,eito. O Ptjneip.e Reg·eo,te NQss9 Senhor 
o man~.ou pelos 1\'.J,iQjstros abai-x;o ?Ssignados do 
.seu. CQnselho e do de sua Real Fazenda. Graciano, 
L,eopoldi:.no dos .Santos Rer1eira a fez no ]il:iQ de 
J9_neiro, aos 2Q de Março d,e 1812. - .J.oaquim 
José de ~ouza .Lobato a fez escr.ever. -,.1V:i&conde 
tle Cond~i<Xia. - Antoni.o José da Fra_nça e HQrta. 
--.f0,11,immediata resolu ção de Sua .t)Jteza Real, de 
28 de Setembro de 1811, tomada em consuHa qo 
Conselho da Fqri,enda d.e 22 de Fevereiro do mes
mo anno. 

1 

• ' A.VISo m; 28 DE AJARÇU. 

Maouscl'ipto autheotico-. 

· O PrJ~'cipe Regente Nosso Senhól.", aH'en'del)da 
ao qµe lhç rep tes.entou 'Tõ,rcat\> José Pinto,. Por
teifo, Fiel'e Cómprado.r da Impressã9 Ilegia, e 
ao que sobre o me~mo informou' o :Director Ma-

j ,. ' "!'1 t t •• .- ' 
ria no José Prnto da Fúnseca: sou servido 01:de
nai: que ~ annuàl 'gratificaÇão que percebe' o sup·
J?licant~ .d~ 59:/fNs. ~~ja dp &~ rs., igpal ã que

1 
p_!l rceb_e' 'o Escrevept,e e Apontador da mesma 
Impressãq; , o ,qu,i: participa a Vm. Palacio do 
Ri <?- de J,anefro_, 28 de Março de 18·12. 

1 
--:-- Conde 

d"as ·Galvêas. - 'Sr. 'José Bernardes de Cásti,o. 
'AcÍia.!.1e no Liv. lº de R,eg. dé Demtv~' .e 'A'IJi~vs 
á Tzpo.gr~phLaJYJi,cí~n~j ,1, ap.. ~2.. • • 

._...,,.,.,..,-....... 

AVl'80 DE 6 1DE kBRIJ;. 1 • 

1: ·I" ' J ' • ' 

• , , i. . Ma"u.scrj9tJJ aut!1e~tico~ '. 

· O Sereníssimo, Senhor Infante Atmiran!Je ~~ 
neral- ordena _; que quando no Arsenal· Rea.l da 
-Marin'ha fol'em• necessarias algumas miudezas;; 
eemo -ferramentas ; fu11~agens. de porta·s, eto. , ás 
m'árnlê é6rriprar! oomQ'l melhor convh~r. indepen·
ilente d'e representações da Junta P'rovisfonilr,. 

afim de· se evitar oprejuiifo ~qu,é ás vezes causa a 
det'l!lOPaJ Deos ·gua11de a.Y. S. Quartel General da 
Ma1·inha, 6' de Abril ' de 1812:1-Jgnacio da 
Costa Quintella. tJ___ Sr. José Maria ·de. Almeida. 

''l' 

' 
( 

1 
' 'CI 

,j' PROVI1'ÃÇJ DE 8 D~ 
0 

AP,RIL. 

Maituscrlptb authen'ti'có. .li · 1 

. -~ 

O Ciomle de 'Aguia~, do Conselho de Esta
do, ·ete. Ii'airo 'saber··ã Ju.mtn da Administração da 
Real Fazenda da Capita11r~a de S. ·Paulo·: que 
neste Real ·Erari<il se Teoebéu a sua•info11maçã0' de 
25 .de O.utub1•0 do 'anoo proximo passadó, dada 
sobue <ili requerimento de l\1anoeL Coelho Neto, 
c1ue preten{liá a graça de ser p1•ovid'o no officio 
de Solic1bador daiRea~· Fazenda~ pal'U a cobran
ça das di<Vidas cLa•mesma nesf\a Capitania•; e ten-' 
do-se consideraçã·@ ao expendido na dita illforma
ção e requerimento ~ foi o Prirni: ipe Regente 
No,sso S-enhor1 servido approva~ a norn hação feita 
a© supplie:mte. Manoel Goe·lho Neto , para o so
b i;edito officio; com o ordenado de 100:/j; rs. an
nun <is , como propõéi e&sa Jur:1ta; e com a obF.i
gaçãó pwÇm de nã.a só c·ohrar as di 1•idas· perante 
as .Juiq,es Executio11es · dà Real .Fazend a , como 
tamhem perante ·os Juiz~s da,s• Sisas·, Decimas, e 
mais. direitos reaes que ·aponba a refol'ida J.unta 
da ' mesma informa~ão·. O que se Ih.e partici 
pa para sna• inteHi'genciia e ·de1"ida execução. 
Luiz Venancio Ottom· a fez. n© Rio , do J'aneiro, 

1 aos 8 de Abril de i 812; -Antonio Mariano de 
Azeveclio a fe1l escre"er. -'-Conde de Aguiar. 
Ea;traltida . a ff.. 1 16 vi do Liv. 2º do R eg.· de Pro
visões expedidas pela Contadoria Gemi da segunda 
R;epariipão da< 'Fhsso11rl>'~ · • · 

l'llpV~Si\.P; DE Í~ DE ABRIL • 1 
l\fanuHript-0 authentico. 

Ov ComTei ue Agiüa11, ,d;, (;cmsetho1 ãe Est.'.l
cta, etc. Faço- saber ú, Junta da Real Faze1>1da da 
Gapitan.in ·das IiJ.has de Cabo- V E"rde, que cons
t;in clo ao Principe RegeQte .Nosso Scnhon haver 
o G()vemalltwe Capitão Geneval da dila Capita
nia. introdu11ido ai pra.xe de se despacharem as 
füzend ais- pa;1•a ali importadas , ·dedui.i.ndo-se os 
dkeitosr resp cctivos pela pauta elo <L onsulad,0 de 
Lisboa e Parto, e nãt> pelas f'a e~ur.as que acom
panhem as elitas fa~enc1as , como até ago1;a, se· 
fazi,a, ex.cluind.o outro sim dos dfreüos de entnar
da na Alfu.ndega todo o ouro e' pra~a manufactu.
rada nas .ditas • Cidades, c.om,o pretexto de. qia;e 
nas. L'especlifvas Alfandegas•. não pag:n,ão dineitos 
dé sahida, causando p.01~ estes despotismos ~rave 
prejuizo.1 {, Rea1. ·Fazenda ': foi o m.esm& SenhJ!Hl 
aenlido mandar . estr.anhar , a:o dito Govern.ado·ric· 
Cápiitão Gen~rnl. ~melhaotes- pr@cedimentos., ·e 
o.rcferfa- á ·ei;.sa Jwrnta» que se e011tinuem a perce
ber, ,.cQJlio. ante.c-eâel'Jliemenite- se. pratican, , GS< •di,. 
reito11 , d11. todas· as.. fait-ncfas- e· g.eneros· p.eJ.as tiae
turas, huma vez. q1ue nã& tennã{)I havid~1 or.dens 

, regias para taes mudanças, e que sernelhante
mente se não mudem quaesquer Qutras praticas 
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E!'stabeleddas, -não !J'~ndo contrarias ãs rehés órf · 
dens•,. sem" ~ro~'eder' a>hedi!~sarià pártici~ç·ão e 
l'esolúçáo da mesrrro a.Ugusto ' Senhbr. o..qúe se' 
pârÜcipa á. r'ef~rida 'Júntà pará atsim o ter ên'te'n• 
dido e executar,. sem'd\iJ:vida @ú éirtbar'a'Ç'O algum;• 
remetiendé à es!e 'Re'al E'rll'rio certidão de· s·e ha-' 
vet registádó· e"Cuii'lprid>o está rêal CletehnitiaÇã!>. 
Marcelino Anitotlio ' de Souza a fez , 1h>'Río dé J aJ 
neiro ·; '•em i B• d~"AbriÍ• de 18'1•2. 1.....,·Ftáhcisco ·dei 
P'aula 'Cabralt •d'e Mello á9f'ei ésetêver• _u. ·conde 
d:e Agu ilar. '--Extrahida . 'tld •~iv\1 · 2,; de: Reg. 6erae 
das Ordens ettpetiidas ds Jun~as :de 'Fii.tenda, a fl .' 159. 

• .,. f t r 

I i' ' }'I,' j ,( i l' '', 

rt J,>llOWIJ;,\Çl J;>~ d.p,·D~ .AJH}l1h .. ·,' ' 1 Manuscrlp li art tÍientico,' 
1Í _, / ~ ti>, I < I~ - ' ' 

O Concl'é 1 d~1 Ngrijar ; do 1Cons~lhd icle Està'1 
do, ·et'c. Faço saber ~·· Jtlnta ' da Fazenda 4a ·Cá-< 
pitahia: db Ma'ranhãc,>; que M Real ·E-tati (i)I · fqí' 
r ecebidb o · ~ fficio da mesma . CD} d'ata' d-e ' 2.7·_de 
Nove1'l'.Íbro ultimo, ' em que pàrticipa hàv'er pro
cedido á nomeação ~-<liYel'f!OS Officiaes para a 
Contadoria respectiva,, ! nãi;> ,só COP,l ,f> intuito de 
vencer o atrazado em que se. acha a sua contabi
lidade, mas tambem para oorrerem separadas as 
incumbencias que pareéem proprias da Secret~ria 
de hum tdbunal:, e pára a qual' cfesfinoti Ofilciaes 
proprios ;, 'nóineahdo outrosfm liurp'. Ttl.esdureirJ 
dos trlitidós"cóm Escrivão privativo1, p'à~a' recebet 
assim ós renilimentós ·reaés~, · que p~r fa'ltil de li~ 
êitanté's podem déíxar de s.er 'arrelbátacl'os có:Jho 
os dd J!iar.i'o 'e 'sucdessiv'o •tt' to ', ,. qúe''fl'elá sua' af
fll.l~ri ei~ 'nãd pddem'entra.r párci~lmente n.a'rec'er- ' • 
fa 'llo Théótlreirn'Ger'af'; e: 'e'm ,eujá 'árreca.dàçãi:l 
se ·haiv'ião irttrb'd1úz'i\:fd abu~bs qi.J.e 1fo'lsõbh:idit!}· 
õfllció se pondél•ao.; extinguindo oufrO'sim o erriJ.' 
pregO' de Pagador da t'ropa,. cujas ifídiirnrlencià'~ 
ãnnexou 1 

á'O' Thésóuréito Gêhl.F da1:Jiinfa. E·sendo' 
presente' â 'S'ua ·A'ftez;i Real o' 'P~incipe Regente· 
Nosso ·se'nh'o1· 'o menció.nadt>1 oincio ~ com aS' iq< 
formqçõ·es e 'pareceres q\11-l ao _dito re~eito · ho<t1
vÇ11ã'.o : "f'di' stirfü:J.o' ma'ndatl estr~nl\ar â mesma"a' 
precipitação com que prooÇ'deti· a!> :1ugín~nto' d;l' 
âf!spezá, que· eh1 1;egd áp,en'ás 'dev~ t'CI ltigá-r, 
étjl' 'l'íÍ'l'ude de 'ordens regia~ ' 'éomo vor õ.i'~êi'en'.- · 
te~ e re;peri'da~ · vezes se tem dec'laratld ,• dê.Yen'dd; 
àiT!dà; ~o., c'a$o .de s~rero l>eJIÍ furnladâs ' a~ 'r~iqes> 
<tue allega,, repr'esentâr primei'ro .rudo«1uatitd s'~t 
füe offerecess"e ,' afim <!.e obter a rea1 res'oluçãl!>;/ 

s~1Visl'O' 'n'ão ~er 'd.'a elasse das' e-\lel)tuilei p!lra ,q!fe · 
aC11à· aut\Ms,ada pela·'~ar'ta regia C:l'a sda1áeação '? 
fi'cando oá ' inté1Ugencia1 'ele que'\ ilo' càS-O' t inesP.e~ 
ta-~10 de ' toriiar' ~ª ~staÇ>'efüoe~ àesp'élias 'qtl~ :sejã;o 
feitas sé?l 'OllderWp'osi'f~ya ,; '·difqáfiad\i~, crü' 'ápp'r? .' 
vaíl~ s1 p'el'q l\eal Erl,lf iG; será' ó patrfr#o~io ~eg1,IY 
lt')démbi s'ad'o d'o ',seu equi'\·ale.t'!t~ p:ela .(a~~nda éfo~ 
V61gáe's '1qilé s'us'cit1aifem 'au àsi#e'rl.Hftni1 ár t~es' de's~ 
p~as ' : 1 ayprdva,nd~se' outm siíil a 'ab'ól'icão. d~ 
luga.r· ,de ·Pa-gad&r da fropd ~ · e1 dlmlab/n'ifo.:.s@.!, , 
4u:t'tl tb àô· átráZ.d tl~ ' 1codta'bffiélatle1f'q~ <;on'si'S'- ' 
tindo"hnrna: gtand'é ' ~artê ao <fu\i a .1tmHi tel'at.a ri 
·trasl~füj d~s ' eddtiW e d'óéul'ii'eri,tof ~e· dl'vcWsbs' 
'PHcfo-qi:~i~ds:'1 é''Exactbres' d;ii' Í\e1~( F,li~en'àh:·, (.' ~ili' 
lugar de ser este· fra·õal'he. fett'Ói yotºpess~S! qU.e1 

• 

ténl\ão tlrdenados fixos, tt ~xpíltiefiMá téí:h fuéls'.. 
trâd'o • s~t1 hfüis• óo'n'V'eníiente '-p~agár' aos >ênti'éticÍos' 
n1este ef:ercieio' 520• rs. de ' cada qn~der~o d'o g; 
ddcumentós (J_ue ap'resentão copiados, e 80 rs. 
por lrnra -a:os que sé1bccupãé5"río1 trasladi.t'dds li 
vros' conceróentes á!Vibbréélítas· codtas-; e 'tjúe se 
determina á Junta que· fique praticando ~ pFbmo• 
vendo o ajustamento de todas as que não se tive
rem apurado i é qúe de-vJ-pHnéfpiar pelas mais 
modernas, enviando quan.t0 antes ao Real Erario, 
assim as que se fo,rem ~iquidl)ndo, como . as q,ue 
jií e~tiver~m, promptas para virem; qu.anto á se
earação d<1s i~c;umbencias d<\ Cpntadori.a -das de 
Ji"Ili)a Seoretar~a, ainda que em muitas Jun~as da 
]faze.oda se te~ha adoptado este sys-~ma, não se 
concJue irn:mecii~t~menta que seja in,~ispensayel 
~u inhc,rewe, .xi,1t.0 que,, no. Reai Erario ,s~ Ca1iem 
c11mul;i.tivamente, ,0s e~ped1entes daquellas 4uas 
repartiçoos~e nã.o $1! .tem eµcontrado inconveniente 
algm~ p;est.a pratic.a1que, pelo c.ontrar~o parece mais 
util ao .real serv-iÇo, visto que sendo os Contadores 
os im,rriediatos .~os Escrivães Deputados na cÍÍrec~ 
ção cfa cop~ahiLÍdade e mais e~pecJiente,servtndo até 
no .seu impedimen'o, habilitar-se-hão melhor, e 
terúõ por este meio Ír\~~S' eonheciqiento dos objéc"' 
tos P.a Reat Faz~nda; devendo p.oc ,tanto conti
nuar a pratica anteced~_ntemente. se?uida , ·e abo
lindo-se a Secretaria que se iqs~itmo : guanto ao 
Thesoureiro dos miuclos com o sed Escrivão , 
igualmente não parece riêcessaria a sobredita crea
ção, visto EJU0 ai; rendas reaeS.'Cle maior vulto, 
.que, por falla de licitaates,. não, são arrematadas, 
devem ser reqebida~. p e,lo competente Thesoureiro 
Gei'-.al, que por- si, ou por- hUm Í"iel da sua espon
t~pea . nomeação, deve residir tbdas as mânhãs, 
s·e assi'm fôr neéessário, na Thesoufarfâ Gerál ; -e 
quh'ntd ás.receitas. mí'údas que à mesma Junfa' diz 
s'erem em grande q'tiartfldade·, não sendo de silc
dessi·vo e gravósó expediente o dó Thesouteitb' 
da 'Alfândega, deterú 'esta continuar a r eceber os 
ne>vos' direitos dos. offi(:ios, carfas de seguro, e 
sellos dos''papeis de 'gi'aça e. mercê,. ei tingujncfél'_. 
se'a pratiéa abusiva de ir cohr·a-ros· náGO.ntadorfa, 
assi~ por não ser esta lugar proprió e destinádo 
ª·ári;~cadações' como porqufl· comniettendo-se: a 
escrÍ.pt'Uração destas receifas ao. Escri+ã.o. da m'es
rh.a Al(andega, que haja de· fanÇa-las em fivro se
parad·a. e assigóar ' · com ó. difo Tl1esoureiro nas
Cfeclarações' qúe se 'fizerem para comprovar a rea

á
1

lld.ade do pag.aménto Estação cr.ue houve'r' de 
c'ó~tiniJ,ar ou cxn~êÍúit' oprooessd· do óBjecio·_a qu~ 
se refe'rir, rião. cnt1'ará em duvida,. á viStá úe taes 
qeclarações. Quanto ao. augmenfo d'o n~merb e 
ôrderiado dos Ofilciiles d1a Confad'o 1~ia l. .nm·amen: 
te o Escrivã«> DeputadÓiH1tetin&p1·ô.p O'rá ~ Juiftâr 
qµaes são ?S que' fulg;a: indispensave:is parâ oc
~i·rer ~~Í:~ésl,i~'cqVio e:ipediente,. R~lltiêularisaddo . 
as incillhll.encias ae. cada hu'ih ,. e tendo em v'ista. 
que, acharido-se à âd'ministração.e· arrecadação cfã. 
Real Fazenda do Piauhy aetualmente desannexa.-
da dai do. Mananhãa, a,cont1'hllidade da ultima ha. 
de· forçosament~ d.i,(Il,iµuir, ficando.entretanto ~us
tados o~ v.el)pimentos que arbitrou , e entre os. 
qãa·es se':nofü ~ ',éxtra-ordirlario · àcéréscimó' ·dutd.r-
gadh ~ àal primcifr.c>· Eseriptuarió. dá:' Contâ-dol'iá , . 

http:Gei'-.al
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que !i.c,ou .tendo s9.m~mtc 4o:jj;,rs, clç lintin.os . qµe t 
o ,Cont<içlor. , O. que. se P!l!i.\cipa ili dit(! 1~1m~a pW<JJ 
assim o ter e.lil;~en~id,ô, e fa1,ev ex:ec_\ltar .coivo p.0Ji1 
esta se llie ,<l!lP1ara. 1 Ilazilio J,<;>sé P,lnio -a.fe;i qo ~io 
dç;Jane\rq" r,ep;i 15 ,de-ãb.rili4e 18,2'.. -:-:Fran.çisco 

• 	 de Pflq\a, Çabrpl,de l\'fello a fez e&erever.-;-;-Conde,: 
de Ag,ujar, 1. '<! ,,iil 1 .• ""' i• 

' l • , 1 • 1 :r~ J J • 1 ' • 1 i ') 

,,, , , -j\.VI~O DB , i,& ~E . ABR~L. , ' w ; 
• , 1,, ' ; ·llfonu.se1-ipto; aubhentico., - " , 

"'(j Pt·incipe Rei~iJJe"Nosso S'e.nhói; he 'servi dê( 
que .v. Ex. ma:n'd,ando ir li sua presenç~ o âctudl 
Egcrl.v'ãb' int~rh:ib ; e 'Deputado da Junta da' Real 
Fa'.ie.dela: dessa''C1<:1pit'ania, João Ahástacio da Cu
i;ihà,' lhe decl are. rlo s~u a~gu,stq "óme'set da súa' 
im~ecliat'a O'l:fri'g~ção subrhinistra·t .ª V. Ex. ~odas'. 
ás n'o~õe 'e cl'ar'ezas 'q11'e1lhe orel'enàr concernentes 
ao objccto el'à IleafFazenda, aclYértindo-lhe.out'ro ' 
sÜn ~úe'.)~ . ~1J?Vl.'e~ue \ili exerci?!P.·'.l:lodi'~ó ~ugar1com a circanspecçaó, :madureza e_rri1parcrnhdade 
que qe-vcm ca'11a'cte'ri5a1: 'os. Vogaes 'd·às Repartições 
quê' tem a seu' oaí·gõ in·cumbenc~a.'s tão impor
t'ànte~ ~orno · as d'a · 'J,~i~t.á da: :Real Fazenda.' Déos' 
g'uarçlc ' ii V. Ex.' falé\bo do ·füo . de Janeiro, çm 
15 'de Al:it'if d.é1 rí811.-tón'a·~ ele Aguiar.-St·. 
Paillo JVs,é.Ua' S1Hll 'G'air.ià.':.1....Ex'tmh!do do' 1Llv. 
2º dé.fül 'gerar çtits 101·de1is expé'dllias ds Jtmtas' ai;., 
Ftr.~ 1J, · ' fl ' >l~Ó' l' 1 • 	 '•~-~11 ~: a l ; 1 . r:· , 1 ,. 1 

- .. ~ l 1 1 ... 	 1 ~ ~ t 1 

PROVJSi\.O DE 22 :PE ABRI:U. , ! ' ~ 1 

'. 	 '1. • • Manusbrlpto' âutll.en°biéo. 

,, o: Çó~de .:d~::'À.g1.H,é\ r ~ ..i do c~~sel~~. de · :it_,st~~ ; 
·do-, etc. Faço saber. - á Junta da Ad1mmstraçao e, 
4iT~cad~ç~q, 'ci~.-llÚl' F;atze;1,çla da . é(\pit:\nia_ · d,y 1
Goiaz, que p91; ~ste ~~aT E1;~ri9 fez re,quermíento , 1
q Re.v!'!r.erel~1\i~po e!eifo in parti,Irns_, Prclah de~.~~61	 1Di,?Y,e.~~, em ~{qe , p~e ,eli_a ,a 1~<w.essa.na or~~l'.9. ~ara , 
ser pago da,t.f!rça parte da co9g-ru,a que_ vencia o 
seu antecessor, ,d.c.~~e ~.aia do ~~it~, 'Cu.i~ qierq~.,. 
~hei .Jiarfa S~a _A,ltez.~. }}eat feito, , b,em ,cpmo ~?-s 
seu.s i:_esp~c~r;y,9~ "Yi~nc\ment()s: ç tc~~_9-se .~?.º~1
deraçao .ao ..se,l\ p~quepmento e p1;ov,1sap q_ue ) un
totl da l\'lesiJ. ?,a, Ço,n?çie.IJ,9Íé\ . e Orâ~ns, que ~ ,ha-' 
hil~1ta V<\ p~1:é\

11
os s°ihrycÍ_i~?s TÇ,nçirneP,t_9s; ~~ o.r~~na 

á rp.e~nw Junt~ , p:i,ande pagar,1he . nao ~o a .terç~ 
partP, da. ÇPflS-•'..ua. ~-º s:eq antecessor descl_e o ~ia do 
obito ate o pnucip10 de Agost<;> de i 810,, dia ;m
técedén'te do 1lo · d~c'r1eto ~1~·s'~a mercê', coi:i.10 aeste, 
dia ern diante a 5{ia primiliv~ con~1!ua de '4óo~ rs. 
e rµ';iis ve~ci_ment'ps que lhe c9nlp~tem. O'.c(u'e es'~a 
Junta as1~m· terã ~nteõ.~ido 'e· cu,n~pririi êomo,. por, 
esta se lhe ordena. Va-~co Henriqués de Amorim 
a féz.nb Rio de 

1.l1

aneh;6X.ao.s 2~ '<l~ ;Al:irildc ,1812. ; 
, J1i1J\, · '··"'-' ' rJ \ • · 1• J t;· .; • • " < :• 1-_. (-	 Antonio nianano de . 1,e'íeelo a 1ez esc1:ever. 
C~nJe"' de 'Agum.'~'.Ektr~/,'icta i1 fr. ·; 1!:f~o 0

Liv. 
2º "'ae n~;rJ.1 ;ete 'P.rovisõ~s"ea;1iedidas f;etd. cflitJdori'a! 
Ge~~l da s~gk~da R'ep~i~;tit:áo.'d~f The'souro. 'u ' · " 
( , 	 TJ-i• ~ ; ,... ' +; 'I ~ f1 1 ·r. ' . tf f~I 1J ,, J~ 

i'/h .) ' ll 1 j :' f, l ; ., ....1 J 'j; 

,; .-1J,.. "~novFSio•:DE 2'Y ·m; Ann1L: · ·'· ,.· ,, 
} " 1 . j 1 ;,lll'J' ., ... ,, ... '· " 1 '•Manu,scl'ipto ·aml\entíco. 

' ' ,,, 1'1 '1' 1 '~ ., ,. '' "f!' .., )! ,1• 

,O . C<;>91de d13_,A.gQ~a,Ji, ' dç Cop~el~P . de E~,~ili•i 
do~ ~ti;. Ji'a~q .p,alw.r)\ . J.uqt,a d<1 Mminist.J,'~ÇiiQ ,e: 

Arreca,çlf\.Ç~9 À~ 1 fle11l ·'..Fa?ieh'da, ,i;Ia pa.p,itan!a,. (,le, 
l\'lic;i,as, G~r.a~/h que por-ie~t~· Rpal ~ra,çio fez..r~q"e-, 
nimeo,to; 1o l\e.v.e-çenqo Brw,o . eleito· 111 pa1't1bµ.s " . 
rne!aJo 'de. Gol?,.~, ~m. ':fU.fl ,pre~cn,clia s,e.,experli&~Ci 
orqem ,a ess<1 ~unta ,parfl ,s,el'e~l:lil · 1'effi{l\tidos a M~l!i 
Corte os orçamentos . q1~e se :;ichão, e.n;i. 1pode1· cl<>, 
hq!'deim do 1s<l,man\ec,es,.so1j j p911 1s<:;ren) ! pe1·tcn~e.n
t~s á s s~1a Igre.ja ~ , dado.s pela ,,l\.eiü1 Fl\z,çnc;l.a ,: ç 
tiroc;l..o,,sc, Ç,G\l\Side1~ação aQ di~o req~<wimento. e, do~ 

' c,~1tt;1.eqtos jup~os, p,or oqlef~z certo Ocqtl!l al~egou 
(os qu;ies,. ioclusqs ,&e. •.i;eme~te.m) -~ se ·Qxdena á 
Il)e$p'la J,uqta proped<1 ;<\ tt1das ;is ayerigµaÇÕQS ,.e, 
exames' precisos par~ !'eh~-~e Ludo o que re-: 
cebeu o hel'deiro elo \aJlecido Bispo de Titopoh 
pertencente àquella 5uã ·Igreja. o· que assim terá 
entendido e cumprirá a mesma Ju'1-ta, como por 
esta se lhe ordena. José L~iz ria Costa a fez no 
RÂO qe. Janc~ro,"~m 2~ de Abril de 18;q.,,-.(\n
tonio, ~ht:ijl•lO, dp Azev,eclp. aifef espre,yer. ---:Gol}de 
<}.e , Agqja~ -;:-l}q;tríl(tid.a , ~ /1:., l 19 y.•·do ..fúv. 2º rf.e 

. R;~g. de,Provisoes qa;p~d,ida~ p.ela,,Confaácna Ge1,·al di~ 
segunda Ropartiçüo ,d? 'r~iesouro: , . , 

1 :, I f 1 ' 

' , \{IH.1
PIÍÚ'VISÃO 'on '12 DE Â~AlÍO. .. . ,_,'-l e J 	 ( ' 

M~.,u,cr,iptp ;i.utbcntico. , 1. • 

,. 	 ! 11 •• 1 ' • 

O Çoi;ide d~ f'\,g1Jiar 1 do Co!"lselho 4<1 .Esta
do, etc . . Fq_ço sqbe.r á J;µpta da Adm.j11istr:ição e 
Arrecadação., ~1~ R<~al ,1."aze,ndi! da Canit~nia do 
-Rio Grande d91 ~- 1 ,P.çel.d> dQ S.u,L, qq<:; ,si;ndo p,i;.ç-, 

1 s,eqte.110 P1·iR;Ç~p,<: ltegen\c, Nosso SenhOJj, o_ppu-1 

qo ft;l\CJq q\le ~e tem1tiraçl.Q .. fla~ e;irpl91;u,ç~!lS m~n-, 
dac).~s fa~er Of!~~â <:;apit,ar,i;a, d<;>~ ~~1Tfl?9~ ip?ill<1d~s1 
por .i;nuitq ~búnqa,n,tes., d.e., ouro,, ape,sílr qas ef1- , 
ligenci~s...prapcad;i.s pÇilgs Dirl(ç~o~çs e~c~r:~'ljg~:-, 
do,s clps~e ; t\'a}ml!1p, n.ão. ,~prrü.fipop,cleqelo . <;> rç~ul
tado , de · sua~; fadigas :e , dilig.encias . !is grancli:s 
d<j9pezas a~é q 1presente (e,itas :.,C(opsta1)c).o .Díl 11µ
g4s.ta _ pi:e_s.ç~ça do:mesmo,Sçnh,gr, que, 

1

set;l'.). grar,i-1 
ele desneza e tra~r;ilho c).e ~ongo tcm.p<,>~ . se nilp 
P-~(lC' co.~cg·u/r; c,çmo i}h;çm os. Di!;ectores iim seu. 
olftcip dç !51 c).~ . Pe~embrn do, apnq passado, o 
tra,zer agua a()&,)l}-g,~res ,.qnde , l~a esp.era119'.'- , e\~ 
algum• lu,aro_, •hqven,<;l,o a~ém dj~so v. inconvt;-r 
ni,çnte ,çl'e nãc;i sen;m i1lt!JS a~ · di.ta,s agqa~, 1 il, Pº'l~f>, 
ele. CQPriI•erp O lpll'cno gue ÇOn".Cffi J~vraro 9ep~Çl, 
conveniente suspepder-se a &qbredita exploras;ã.o 
p~lr,i desengai;io quc .• já. eleve haver, da fan~astj«a 
rjqµc~~ que~~. in.~ica;ya dos terrenos dessa C!lPF" 
tani~,i aOrµ. ,cJe c;essal';'!- grande despt;za que com ~lia 
faf,. ~)le~l, 'Jj'az.enda, e atall1'!-r-~e a ç,optinuagãp, 
g1J se.i,t pxo,B"resso.: 1foi 'Q I,J?ie~P1º Sçnhox serv,i~p 
cj.c~ei:mjIJ;t.r l qúç .s!l dê iPUX'J:in_ela, a ?,pb1:~dita , ex
ylppçãQ .~ , e , qess~ ,~;.\a~r,a1 idQ ouro,1 n!'!~sa Capit,a" 
tania p.9r 1 ,p,9~1t11 p<:1 , J}.~al F.a~p!'J,d:a .íi.·fllmcttendo ..a 
IPll~OJ.a 1 J1~p,tq , \!. eMp ,Re;<tJ- ~ç•u: i.o 1 todo o om·9 
q1,1e1, sr-,bv.~~ 1c.xrr.aW.f.\o ,1ne; fazendo retirar os Di 
~<;\çt9rt;~@~n~~r91~ · .1~ · fl;l,ai;> e,mp~fiB"ªdos. depois c\11 
entre~,WW, 1 1)\W arrr.ia1.en~ r,~ae~ ,\\essa Capitai:i~r~ 
toda,s ~s A?i·r~~rnt?.~ . etrem nert~nc~nte á .,nea~ 
f~zeo,d·~. 1 !t,q111'1 . ;i.1 .m~Spl,'f-- 1 . ~Ul]f~..11~un , ten1.i:n-, 
tegcli491 ? , ~xeç~~~r,&,.coipo, r!estil sc:l4f:l prP,en~, 
~qµ,o _J,os,~ .~~· ~~1t0;Gp\lle~ ,a ~~z {IO IUo de Ja[\el·· 
rp ?, e;rl J~ 1dç, ~faJo ~\e ,J,lil;i ~. 1A~tpl}i,9 l\ta1:i.\l.!1º 

\' 
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A.NNO DE 1812. 
- . . 

de Azevedo a fez escrever. -Gonde de Aguiar. dores da dita ' Cidade ', em que pedi~o ainda tnarior 
Extmhida a 'fl. ·120 v. do Liv~ !l·º do lf.eg. de ·P1·0- al'Çada, mas tambem• a diversid1ade dos' teinpos,. 
visões expedidas' pela Contador.ia Geral ·da segunda 	 das circuAstancias, e •da m'enol' l'epPesentação ac
Repartipão do ThesoU'ro. • . ' 	 tual d·a moeda li re.speito: dos aoaós de 1609 e de 

1652, em que foi ~axad·a a1 alçada d•a Relaçcro dfa 
Bahia nos seus r-espectiiJvos 1•egimentos ~ adoptada

ALV ARA' DE 1.3· DE MUO. depois· no anno· de ~?5 t' para a sob redita Retação 
Coll. Brai. · do Rio de J>aneiro. ' 

4. • Ü' Districto desta Relação cio Maranhão ser~
Eu o Pl'i:ncipe Regent~fáço s~·bcr a'os qÚe este toclo aquelle que se compFehende nos te'rritorios 

alvará com !'orça de lei virem, que havendo' po.r das mencionada~s Capit'anfas do Maranhão e do 
bem dos habitantes das Capitani.a~ do l\iaranhão Para, e llas out•ras que deltas fo1•ão desmernbra
e elo Par.li, mandado crear huma Relação na Ci 'das; ficando exHnctas na dita1 Cidade de S'. Luiz do 
dà'de de S. Luiz do l\iarnnhão, pelas mi.nh~s reaes l\'llaranhão as Juntas de J'ustiçá nella estabelecidas 
resoluções de 25 de ,Agosto do anno proximo para ·OS casos crimes, e pa·ra es recursos· dos Pre
passado. e de 5 do corrente mez de Maio, toma lados ·e J uizcs Ecclesiasticos, logo que ri ver' e:lfeP• 
das em consultas da l\iesa cio Desembargo do cicio a mesma Relação. · 
Paço do Estado do füazil ; çom o parecer das 5. º No meilci'Onado 1Dfst:.ricto se compréliende'
quaes fui servido conformar-me, annuindo á re ~ ráõ não só as Comarcas do Maranhão, Piautiy,
presentação q.ue a este respeito me fizerão os mo Pará e Rio Negro; mas tambem a· do Ceara 'Gran
radores da dita Cidade, e ao o1Iicio e requerimen de, bem como todas as o·u~ras Comarcas e Judi
to que me fez lambem o Procurador da minha caturas que nas• referitla·s €apitanias e Cômareas 
Real Corôa, por força dos urgentes e notorios de novo se crearem; ficando por consequencia
motivos que rccrescêrão : o que tudo me foi pre separadas do Distrieto da frei ação .cl'a- Bahia as difas 
sente nas elitas consultas, <: fez excitar os el'esejos Comarcas do Piauhy e Ceará· Grà1nde, que até 
que tenho ele que todos os meus vassallos sejão itgora lhe perte!1cião :1 assim como ficão tambem 
soccorrielos com a mais prompta ,, imparcial e_ separadas da · Casa da 'Supplfoaçii'ó de !lisboa 
recta administração da justiça: hei, agora por aqucllas outras Comarcas ·do Maranhão, P·ara e 
bem dar a sobredita Relaç<io este regimento ,, or Rio Negro, quanto a·o recurso immediato que dos 
denado cm. c1·1nfol'mid·ade da r.eferida ultima con seus respecti-vos Ou'vidores e' rri:l.is Jµlg_adores para
sulta e sua resolução, para que se rt'.gule por elle ella se interpunhão ; pois que 1'he ficã'.o agwa per
a m~sma Relação; fazendo-se por conta da minha . tencendo sómeqte. os rccurrns que da mencionada 
Real Fazenda todas as despe~as que .forem neces Relação novamente creada se inte'rpuzerem, por
sarias p.ara a sua creação e estabelecimento, na 	 isso que• os recursos dos ditos (i)'uvid1ores e mai's • 
forma abaixo declarada. 	 Julg,adores se hão de interpôr para a meRma Re~ 

lação: guardando-se porém a disposição do al'vál'á 
TITULO Pl\nIEil\O. ~Do governo dd R~laçiio , , 

de 20 ele Outubro de 1809 ,"que· cle'iX'a a·o arbitrio em commum. 
d.as partes a interposiçã_o destes recursos dos Jui

01.· Tcrú esta Re1acão da Cidade de S. Luiz do zes da primeira instanci'a, óu para os Om•idores 
·Maranhão a mesma iracluação qae tinha a antiga d:as· Comarcas, ou para as 'Relações do · Disrricto. 
Relacão cio Rio de Janeiro e a da B'ahia antes do 6. º Ser:1 finalmente o Districto como da Côrte, 
aha~a de 1 o de i\1aio d'e 1808, que a declarou im dos Ministros cl~sta Relação ô espaço tle quinze 
mediata ·á· Casa da Supplicação do Braz.il creada legoas em circumferencia·da Cid'atle de ·s. Luiz do 
·pelo me·smo alvat'a: sendo por esta razão p1•omo Maranhão, ou do lugar·em que a Refação estivei. 
,·iclos os Desembargadores deli a, ou para a Rela 'i· • O• corpo desta Rela'ção se comporá"do Go
ção do Porto, 011 para a 11.elação da Bahia. vernador, do Chanceller, e' de mais n'ove Desem

2. • , Darit aggra-vo õr<linario para a Casa da bargadores: e não se_consideraraõ hab~litaclos pai'a 
Supplicação de Li1!boa, nos casos em que couber', requerer e mcrec~ estes lugare~ Bacharei.s al 
na fórma determinada no alvará de 6 de Maio de guns que não tenhão a graduação· de correiçãó 
1809, c1ue revogou o sobredito a.Jvará na parte ordinari'a, ou tres lugares secvidó's. 
em que ordenava que os recursos de appellação 8. • O ·co·vernaclor e 05 ditôs ·Min1stros 'teráõ os 
e aggra-vo· dos morndores das sobroditas Capita mesmos ordenados e propinas . que tem actual~ 
nias se i11terpuzessem para a mencionada Casa da ·mente • o Governador e Ministros qà Relação d'a 
Supplicação do Brazil; guardando-se nesta ·Rela~ Bahia, a ·saber: o Governadi>1' 9oo:tf> I',S. de pro
ção dó 'Maranhão o ahará de 5 de Dezembro de 'Jlfoas pagas ·pefü cofre das tlespezas da Rehtção 
1801, que amplioJJ o ·tempo por que se de'vfa sus' além do 9rdenado cjue 1eva· como Govl:itnad!_ir d'a 
pender a execu'ção das sentenças das Refações da (fapil!ania; o' Ch,ancelle,r' 7'óálfl>·rs: de ·or,den'ado e 
Bahia e Rio de Janeiro, de que ·s'e ti-vesse aggra: 6oo;rf:J rs. ·de· propinas pagas ·pelo mesmo 'coffo; e 
v:add orfünariamente para a Casa 'da SuppliflaÇao. dada 'hurií ·dos· Desembargadores 6'oo;rf:J ~s: •de or. 

5.º A sua .alçada será de 4:000.;rf:J de· rs. _nos :fü~nad'o 'e :;·oo;rf:J rs. de p'ropinas ·pagas pelo ôiro 
bens de raiz, e. ·de '6:oooi1,t) de rs..: nos béns mo oofte: sendo ·este' pagam'entô das referidas propi
veis, sem-se comprehenderem nestas quantias QS nas com regresso para a Real1 ' Fazendá~ · 'n'ó ·casb 

1 f1luctos ou Tendimentos ·e as custa~:: toman'do ·em ' de não 'lia'vcr dinlíeiro p~ra sêrern ·pagas'. pelo 
.consideração p'âra estas ta:Xas; não • só as Fa'lloes 'Jílénéfünado' cofre. ' ' · ., · ' · 
11>onde·radas ' na .-sobredita representação dos móral. 11 91;, o' (fovernãdór 'déstíl R<Hàé'ão1seHi1dmesmo. . 

TOMO ll. 	 5 

http:e'rri:l.is
http:Contador.ia


18 ·ANN,O"DE 1812. 
que aotualmente he, e fô1; para o futurn Gover.,. 
nador da Capitaaia , do J.Uacanhão. Os. officios da 
casa se distribuiráõ entre os sobreditos Desem
bargadores; sendo sete Desemb<tr,gadorcs dos ag~ 
gravos e appellações civeis .e criroinaes; bum Ou
vidor Geral do Çrim,e; .hum Ouvidor Geral do 
Ci;v,el; hum Juiz çlos F.eitos da Corôa, Fazenda e 
Fisco; hum Procurador da Corôa e Fazenda; .hmn 
Juiz da Chancellaria e hum P..r.omotor da Justiça. 
POl'ém o Desembargador dos Aggravos e A ppel
Jações mais. antigo senirá..juntameote de Juiz dos 
Feitos da Co,rôa, Fazenda e .Fisco; o segundo de 
Procurador da Corôa e Fazenda; o terceiro de 
Promotor da Jus.liça; e· fi.nalmente o Chancel\er 
de Juiz da Chancellaria, ser-rindo .o Ouvidor Ge
1·al do Chel de Juiz das .Justificações Ultramarinas. 

io. º Todos os sobreditos Descmbarg·adores an
daráõ vestillos n.a ,mesm.a fórm,a em que and<:'lo os 
da Casa da Supplicação, e não poclcrúõ entrar na 
ReJaçã·o com armas algumas. , Servirá cadà hum 
delles sem distincção alguma na mesma Ilelação 
por espaço de seis annos, se eu não mandar o 
contrario, e por todo o mais tempo que correr 
até lhe chegar successor .effectil'o que occupe o 
seu respeclivo lugar. Todos os ditos Desembar
gadores, excepl.uando sómente o Chanceller, ser

. 'Viráõ não só de adjuntos huns dos outros, mas 
tambem nos seus impedime11tos reciprocamente, 
conforme a qecqrrencia dos casos., .para que o 
despacho continue sem inter:rupção, tanto ares
peito do cível como do crime; e para este effeito 
o Governador, ou .quem i;eu cargo servir,. logo que 
vagar a propriedade dr, qualq4er ,dos sobreditos 
o:fficios, ou. es~i.v,e11 . jmpedido o Ministro que o 
servir, encarregar<~ a serventia a: outro Desem
bargador que .bem lhe parcper. 

11. º·Deverá porém o Cbancelltjr votar e teracio
nar nos feitos crimes e civeis que nã,o estiverem 
vencidos, 11inda que e_steja serrindo de Go,'erQa
dor da Relação, quando não houTercm. na terra 
mais Desembargadores que voterp para o seu ven
cimento ou desempate, na fórma da Provisão de 
27 de Janeiro de 1.75!1. eicpedida por ~mmediata 
resolução ao Cha.nceller da antiga llelação do Rio 
de Janeiro, ,que, he conforme ao .que se, t<inha or
denado e _actualmente se observa na R,elação da 
Bahi11. 

12. º O despacho da Relação se fará na casa que 
servia de hospital na dita Cidade de S. Luiz .do 
Maranhão, e he pertencente ao Real Fisço, Tisto 
ter-se ordenado a mm.lança do referiüc bospital 
,para outra casa, tambem do Real Fisco, denomi

' nada-à. l\Iàdre de DeosL-, pela sua m~lhor situa
ção para este mister: e á custa da minha Real Fa
zenda se faráõ as accommodações e arranj.amentos 
necess:irios na sobredita casa. 

i3 ..º Será examin~do ó est:ido da caclêa da refe
rida Ciqade, averig~an<lo-se se he forte esegura, 
com, as preci~as accommodações para que vs pre
ºsos cstejão a bo~ ·recato; e s~ndo de. outra sorte 
se fará outra cadêa com a extensão e accommo
dação qI?e conyém. , 

14. 0 Na Casa do Despacho haveráõ as m!'lsma,s 
mesas, a mesma ordem de assentos . e a m.esma 
fórma de ornatos que ha na casa da Relação , da 

"" Bahia; tom:indo o Go.vornador e l\linistros os lu
gares que lhes competirem, seg·.uodo a formali
dade observada naquell'a Relação. ' 

i 5. º Para o di)ccliente do Despacho haverú na 
Relação as ordcnaç,õcs. cio Jleino com os seus re
pcrtorios, a collecção das leis extravagantes, a 
·dos assentos pa Casa da 'Supplicação e o corpo de 
direito Romano. · , 

16. 0 Antes de entrarem no despacho se dirá 

todos os dias 111issa po1!-'Jmm Capcllão que oGo

vérna<lor para isso escolhei·; o qual tcrú de orde

nado 150:/j:J rs., e 1 o:fb rs. ele propinas pagas de 

igual modo pelo 'sobredito cofre das despezas da 

Relação : e acabada a missa começarúõ a despa

char no que se <lemoraráõ ao menos quatro horas 

marcarias por hum relogio que estará na mesa em 

que o Governa,lor estiver. 


17. 0 Na fónna cios despachos e dos processos 

gnarda1·,\õ inteiramente as or<lenaÇões e mais leis 

do Reino, accommoclando-se porém· sempre aos 

estilos pr'aticado's na Casa da Supplicação, em 

quanto se poderem applicar ao uso do paiz, se 

por este regimento se não dispuzer o contrario. 


TITULO II. -.()o Governador da Relação. 

I. º O Governador irá á Jlelacão todas as veies 

que lhe pareoer, e ao entrar e s;hir della se usará 

com elle o mesmo cerernonial praticado com o 

G overnadot' da Relação da Bahia. 


2. ~ O p1·imeiro que occupar este cargo o ser
rvirá debaixo do 	mesmo juramento ql!e houver 
tomado para o Govcmo da Capitania; . e a cada 
hum dos que SC' lhe segtiirem serú dado o jura
mento na mesma fórma que se observa com o 
Govemador da Relncão da Bahia. 

3. º Não votará ne;n assignarú as sentenças, por

que só eleve assignar os papeis que abaixo se de

clarão; exceptuando porém os eàsos cdmes que 

esti l'Ctem empatatlos depois de terem votado nel'

les todos os Ministros que csti l'erem na terra e o 

Chanc.eller : ná forma acima ele.clara.da; e assim 

tambem os outros cas.os de que trata a Ord. do 

li v. 1 º tit. i º § 9°, porque nestes casos, se os ''º

tos forem iguaes, o Governador dará a sua ' 'oz, e 

a parte a que se. acostar prevalecerú, e segundo 

ella se pora a sentença . . 


4. º Praticarú cm tudo o mais o regimento de 
que usa o Regedor da Casa da Supplicàção, no 
que se puder a'pplicar e especialmente o. que foi 
dado ao Go'Vernador da antiga Relação do Rio de 
J;ineiro., em 13 de Outubro .de 1751, á excepção 
dos provimentos dos officios de Fazenda, os quaes 
estão corr\met.tidos hoje ao Conselho da Fazen,da 
e ás Juntas da Fazenda nas respeclh':is Capitanias 
por ordens regias.posteriores: guardando tambem 
o ah ará de 3 ,de Março ele 1.770, no que fôr appli
cav.el, .e. as ,01·dens que se houverem expedido 
para regulação das Relações da Bahia e Rio de 
~aneit~o, 110 que não fôr providenciado neste re
gimento. · , , 
..5. º As condemua9õe!i de dinheiros que se íhe
rem em Relação, se appl.icaráõ inalteravelmente 
para .as despezas deli a, sem que por sentenças ou 
09tras ordens se ppss,ão applicar para outra parte. 
Das mesmas cond!;!mnaçõcs hayerá hum Thesou
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reir01e 'hum Eéc1+vã·o de sua re·ceita e dPspeza, a 
qual se fará por ordem do Govern'ailo1·: sendo o 
.dito Thesburei1>0· o·Guavda-Mór da Relação, e Es
crivão o mais antigo do o.meio <As appella9ões e 
aggraVoo8. ' 

6;• Haverú outro sim hum Desembar'gatlor de~ 
signado· pelo mesrno Governador para servir- de 
Juii idas Despczas da Relação, o •qual entenderá 
sobre a arr<:cadaçáo das mesmas condemnações, 
tendo para isso hutn livrd' p-or elle numerado ·e 
rubricado ·: e não ha·ve'rá ordenado algum certo, 
mas sómenh~ 2 ·por cento da imp.ortancia de todas 
a:s que fizer arrecadar; guardando-se nisto e cm 
tudo o mais sobre est'e objer.to, o· \.rue se acha 
disposto no regimento. de-{~ ·ele Feverei110 de 1755. 

7. º Terá especial cuida elo eni que o Chaoce1Je1', 
coma •Jufa da Chancellaria, devasse todos os an
nos dos Oíliciaes de Justiça na fórma que se dirá 
no titulo se-g·uinte do mesmo Chauceller; e assim 
tambem em que ~odos os .M.inistrqs fação por si 
sós as aucliencfas a que são obrigados, sem que; as 
pos~á'o commetter a outros: e qnando algum f'ôr 

· 	impedido, o farú saber ao Governador ou a q~em 
seu cargo servir, para que a commetta precisa
melite a outro Desembargador sem que a pos~a 
commotter·em caso algum a Ministro da Cidade 
ou &dvoga.Jo, ainda que seja da Relação. : e a to
das as audiencias assistiPá· huml\leirinho com seus 
homens para acudir •ao que fôr necessario. 

8. 0 () !Governador fará todos os me'Les audien
cias· geracs.aos· p·resos, na fórma que se· tem o.rde
nado ao Reg·edor da Casa da Supplioação; com 
rdeclaração, porém que para o despacho das ditas 
aufüencias assi.sfüúõ sómente tres J.\fo~istros, xen~• 
cendo-se ' os despaelrns pelo parecer <la maior 
parte. Entre elles serúõ certos o Ouvidor Geral 
do Crime e·o Proroótor· da Justiça; 'sendo o oubro 
Ministro nomeado por turno pelo Go ver.nador. E 
nestas •visitas se ohservaráõ as leis extrà vagantes 
·que ha' nesta materia, especialmente a de 51 de 
Março· ele 'l 742. 

9. 0 E pai:a que não se reta11dem na cadê a os P're
sos a que se não pode deferir nas visitas geraes: 
sou senido man'1ar que se as partes a cujos JJe
querimentos forem presos alguns réos, denlro de 
trinta dias não comecarem contra elles a sua accu
sação, que -hei por h~m possão fazer por seus Pro~ 
curadores morando em maior distancia que·a de 
cinco· legoas cio lugar da .accusação, se tome logo 
o feito por parte da justiça : e caso que, po1· bem 
da mesma justiça, sem requerimento de parte se 

·haja formado .a culpa, e dentro do dito tel·mo não 
appareça par~e qu:e queiiia accusar, se procederá 
pela da justiça; porque, tanto em hum como em 
oatro caso, podem e devem•os Juizes condemnar 
aos réos na satisfação que se dever ·ús partes of
fendidas. 

. 1 o.º Contra todos os delinquentes .qu~ dentro 
de trinta clias depois de cerrada a devassa e o;·ro-. 
cesso •da sua oulpa não forem pres·os, se pvooe

·derá· inrlefeeti-velmente na fórma da, Ül'd .. do .liv. 
5° tit. ' 126; qu.e mando se cumpra imteiramente. 

1 i. º A primeira vez que os. autos. crimes forem 
á Relação, poderá 0 Governador, 0u ·qu:em• seu 
cargo servi•r,. cem os J·ufaes· dos 1mesmos autos., 

não só supprir a beri;t da, Justiça . os P,efeitos e 
nullidades que tiverem, na fórma da Orâ: elo liv. 
1 º tit: ' 5~ § 12; mns tambem fa21er que se pro
ceda .su.mma11iamen~e nos casos contemplados na 
outraürd. •d·oliv. 1~ tit.1º" § 16,attentaagra' 
vi·dàde tlo caso; e a íll'gancl·a· da pro'' ª: e· esta 
mesma ifórma de proceder •se observará quando 
os réos!, ique nã'0 forem meflores de vinre e cincb ' 
annos,, qui7ierem assignaT , termo de estar pelos 
autos para que se lhes julguem su:mmariamente? 
o que porém se não admittira quando os delictos 
forem de qúaliclade tal·, · que por elles se incorra 
em pe'na ·de morte 1n;atural ou de infamia., e airi
da nos que. ü~oorrem em1pena corporal. 

12. º Não. 'sendo o Gover'nador presente em Re
lação, ou• sendo ausente ela Cidade ' de S. Luiz 
do Maranhã0., ·Servirá em seu lugar o Chanceller 
ou quem por eslie servir; o na falta de ambos na 
:Relaçã'o, servirá ·o Desembargador dos A'ggra·vos 
mais antigo deli a, 'sendo. prop.rietario; e não ha
vendo . proprictario, o DesembaTgador mais an
tigo ela Relação. ' 

.15. º Terá o Governador. muito cuidado em 
que os Ministros e Officiaes ela mesma Relação, e 
seus c11ia<los, não fação damno, nem oppressão 
alguma aos moradores da !dita ·üidacle de S. Luiz 
do ·l\'lar.anhão, ou de Oliltros h1~anes aonde forem 
mandácl-os, ,tomando-lhes os ,mantimentos qon~ra 
suas . :vontades, ou -por ..menor.es pneços do que 
valem pelo estado <lá terra; e ·mandará proeede.r 
cbntra •os culpados como · fôr justiça: 

1{1.º ,o Govern-adoi· não impedirá, n~m sus

penderá a execuçãó elas sentenças que forem da

das assim ·ria dita Relação e na Casa da Suppli 

caç::io:, ,e'omo em 'quaesquer outros Juj.zos; antes 

para · a execução deltas dará toda a aj n,cla e favor 

que lhe fôr pedi.do; pl'incipalmeµte co·ntra os 

poderos·os. · • , · 


15. º Favorecerá .os.Gentios do Districto da Re

lação que estiverem ~m 'pa21, não consenti.ado por 

modo algum que sej.ão-maltratados, ou obrigados 

a serviços .e1:11abalhos alguns por preços e tempos 

arbitrarios, que não ~ejão estipulados por mutuas 

convenções; da mesma. maneira. que· se observa 

com todos os outros meus vassallos. E mandará 

proceci-er comrigor •contra quem Ós maltratar ou 

molestar, da do ordem ·e providencias p,ara que 

se possão sústentai.· e ".irer junto das povoações 

dos ·Portuguezes, ajudando-se -dellas ,, de ,ma

·neira que os,que habitão· no Sertão folguem de 
vir para as ditas povoações.;• e entendão que te
nho lembrànça ·delles ; gtiardaBdo-se para este 
effeito inteiramente ª lei que sobre· esta mate
ria ordenou o Senhor Rei D. Sebastião, no anno 
de; 1 570 , ,e todas· as mais.leis, provisões e orden·s 
·expedidas sobre a..me.sma rnateria, , e muito espe
cialmêote as que forão·1promulgadas e expedidas 
·pelo Senhor· Rei D. J·0sé, meu Sr. e a•vó. '· 

16. º Ter{t o Go v-ern.adbr especial cuidado .so
bre as lenhas e madeiras'·ordenando se não co1·~ 
item, nem q~1eimem· para f.azeL' roças, ou outras 
cousas em partcs •que se possão escusar, fazendo 
·guardar inteiramente as onlens que se· tem pas
1sado 1soihrei esta materia.. 

'·' 
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TITULO m. - Do Chanceller da Relação. 

1. • Posto que o .Chanccller que fôr nomeado 
_para crear esta Relação, deva servir debaixo do 
juramento que ha de prestar . ante o meu Chàn
celler-Mór do Estado do Bra11il ; com tudo,_aos 
mais que para o futuuo forem. nomeados, será 
dado, antes que sirvão, o juramento em Relação. 
pelo Governador, ou quem seu cargo servir. 

2. • Terá o primeiro lugar no banco da mesa 
grande da parte direita , e quando acontecet' que 
entre na Casa da Relaçã<,> ou saia della, es.tando
se já em Relação, não só se kv.aotacúõ todas os 
l\linistros sem sahirem dos seus luga1·es, mas 
tambem se levantará igualme.rile o Governador, 
recebeodo-llle deste modo .as cortesias que o 
Chanceller lhe deve fazer na entrada e sahida da 
porta, e ao tomar e deixar o lugar. 

5. º O sobredito Chanceller, tanto pelo.que per
tence a este cargo, como pelo que pertence ao 

1 de Chanceller-1\'lór, que elle ha de exercitar em 
.alguns casos , ·rnrá não so todas as cartas e sen
tenças que forem ~adas peles •Desembargadores 
da Relação, passando-as peb Chancellaria ou 
glosando-as' na mesma fó.cma que o faz o ehan
celler da Casa da Supplicação por seu regimento; 
mas lambem todas ai; cartas e provisões, assim 
de graça, eom,o da Justiça e Fazenda, assignadas 
pelo Gº''ernado1·, conforme o seu regimento ; · 
guardand{} nesta parte o do Chancellcr l\Iór ; e 
de huns e oufros papeis levará as mesmas as
signaturas concedidas, ou que se concederem cm 
qualquc1· tempo aos sobreditos dous Chaoccl
lercs. 

4. º E porque as sentenças que o Chanceller 
assignar, como Juiz da Chancellaria, não se po
dem passar por cllc, se passarúõ pelo Desembar
gador dos Aggravos mais antigo, sendo prnprie
tario, ou pelo Desembargador mais antigo da 
Ilelação, não ha.vendo proprietário.; o qual no 
passai· e glosar as ditas sentenças, guardará a 
mesma ordem acima dada ao Chanceller. 

5. º O Chanceller não consentirá que os Escri
vães; em quaesquer cartas ou provisões, ponhão 
a clausula de que não passem pela Chancell<iria; 
e contra os que· tal clausula puzereni- proccderú. 
na fórma da ordenacão. · 

6. • A. cllc pertc1Íce, por "bem deste cargo , 
conhecer das suspeições que se pnzerem ao Go
-vernador, Ministros e Officiacs da Relação; e as

, sim tambem lhe pertence, como Juiz da Chan
cellaria, conhecer de todas as suspeições que se 
puzc1~em a lodos os outros l\tinistros e Officiacs 
da Cidade de S. Luiz do ~!aranhão, dentro dclla 
-sómente : e para os despachos das suspeições que 
se puzcrem ao Governador, o.qual deve não estar 
-presente, nomeará o Chancellcr ·os dom Adjuntos 
que lhe parecer ; sendo-lhe porém· nomeados 
pelo Governador os Adjuntos parff. os ~esp;,tchoi 
de todas as outras suspeições. 

·7. 0 E quando as suspeições forem postiis 110 
mesmo Chanceller., como Juiz das que se hoµ
,·erem posto contra as pessoas acima: ditas, se 
tomará logo assento entre os dous Adjul)tÓs e Hµm 
Desi::mbar~ador mais que o (;oYernacj.or nomear, 

para que se proceda na fórma da Ord. do liv. 1 • 

tit. 2" § 8°' til. 4º § 5°' tit. 14 § 5•. 
8. º Porém quando o Chancdler houver de jul

gar outros foiltfs, as.sim como o ha de fazer na 
qualidade de Juiz da Chanccllaria, nomeará o 
Governador outro • De~eml:largador que faça p_~o
cessar e despachar as mesmas suspeições·. 
. 9. º E para. s~ evitarem muitas duvidas que po
dem occorrer, sou servida q1ie, :sendo postas 
suspciçii>es a .algum D~semhar.gaél-0r ou outro l\1Í
nistr0, se nio eommctta o' feito a'Outro algum, e 
ftq11e suspenso inteiramente o conhecimento del
le ; tendo-se entendido que o despacho destas sus
pl!içõcs se deve terminar em trinta dias, e. que 
estes seráõ_ improroga,:eis, sem embargo da or
dcnacão cm contrario. 

10:0 Porém se as suspeições fo1•em postas a 
algum Official que no feito escreva, o commetterá 
o Governador a outro, cm quanto dorar o conhe
cimento ela suspeição, e cslc mesmo continuará 
o processo se a füspeição se julgar contra o re- .. 
cusado ; para o que ficará em seu ' ' igor o termo 
ele quarenta e cinco dias que a ordenação con
cede. · 

11.º O mesmo Chanceller, como Juiz da 
Chancellaria, conhecerá por acção nova dos er
ros de todos os Officiaes de Justi'.:a da Cidade de 
S. Luiz do Maranhão, e quinze l~goas ao redor; 
e conhccerú por appellação dos erros de todos 
os Officiaes de .Justiça do districto da Relação : 
e a todos ellcs passárlt as cartas de seguro nos ca
sos cm que por direito se poderem conceder, 
dando-as para si aos Officiacs da Relação da elita 
Cidade, e quinze legoas ao redor, e para os Mi- u 

nistros das terras aos outros Officiaes culpado~ nos 
mesmos delictos : não se podendo declinar ·deste 
Juizo para outro por privilegio algum, posto que 
seja incorporado cm dircit~. 

1 2. • Passará ~odas as cartas de execuções das 
dizimas das sentenças, guardando cm tudo o re
gimento e mais leis que se tem dado ·para ci;ta 
ilrrecadação, e de que se usa na ChanceUaria 
da Casa da Supplicação : e conhecerá de todos os 
feitos que sobre isto se ordenarefn, despachando
vs em Relação. 
•· 15. 0 Quando algum Contador das custas cfue 
servir na Relação, .ou no luga1· cm que ella estivei:, 
fôr suspeito ou impedido de sorte que não deva 
ou possa fa'tcr a conta, a conunetterá o Chan
celler, aon,10 Juiz da Chancellaria, a outra pessoa 
que bem lhe parecer. ' 

14.º Quando as partes quizcrem allcgar erros 
contra as contas das custas, se guardará tal or
dem, que se o erro provier de ser mal entendida 
·pelo Contado1· a sentença , rccorreráõ as partes 
ao Juiz ou Juízes que a proferirão; ·e se o er1•0 · 
ti ver ol'igem cm ser mal lanada a dita scntea~a, 
rcquererúõ a sua emenda ao ChanccUcr o@mo 
·Chincellcr., J,>ara que a faça emendar; e se coo
sisllr o errn tão sómente em formar a conha ou 
carregar .nella' sala rios maiores ou indevidos, ·co
nhecerá então o dito Chancellcr como Juii da 
,fJhanccllaria , commcttendo a revista dá conta 
a huma pessoa intelligente que bem possa• apro
l·a..lík ou emenda-la: e neste caso proferirá poo si 
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o! despac.hos , . de. que as partes .:poderáõ sómen- , 
te aggTavar por petição. , ,,, · :.. , · 

15. º · Em tudo o mais ao que ·,neste 11eg·imento' 
não fôr dada expressa providel'1Cil, usará.o Chan
celler das, que são· dadas ao <la Casa. da Supplica

', · r..ão e aíil JÚfa da Chancéllaria; leva·ndo em t0dos os papeis e sente1~ç,as que assig·nar, como J.uiz dà , 
Ch.ancellaria, as mesmas · a.ssig·naturas .que! são 
concedidas, ou . em qualquer tempo se .concede
rem ao Jui~ da. C.hancell.11rra dé!- Casa da Supp.!i-, 
Cl).ÇãO. , .· • 

16. º · As sentenças .que proferir com.u ,Chancél
ler, seráõ· publicadas na audiencia dos ,Aggravos 
e· Appellações pelo l\'.l.inistro a que t,ocar; ·e as 
mais sentenças que proferüi como .Juh da Chan
cellaria, seráõ publicadas na audiencia que fi:t.er 
o Ou vidor Geral do Crime. ' 

17. º Quando o Chancclle1· fôr ausente ou im
pedido., <le maneira que por isso não possa ser
vir , passaráõ os se(Los ao Desembargador dos 
Agg1·a;vos mais antigo, sendo ou tendo 5ido, pro
prietario; e não havendo proprietario, passaráõ . 
ao Desembarg·ador mais antigo da Relação; os 
quaes nestes casos conhecerliõ de tudo .o que d 
_dito Chanceller podia conhecer. 

TITULO 1v. - Dos De'sembai·gadores dos A ggravo~, 
' e Appellações crimes e civeis. , 

1. º Os Desembarg·adores dos Aggravos guar
daráõ a ordem que por minhas ordenações e ex
tcavagantes se tem dado aos Desembargadores 
dos Aggravos e Appellações ela Casa ela Supplica
ção para. o despachp dos aggravos ordinarios, 

• 	 das appe.Uações <las sentenças definitivas e inter
locutorias, dias de apparecer, .instrumei;itos de 
aggrav.o, petiçõe& (l .cartas testcmu.nhaveis : e tec 
ráõ a ·alçada acima declarada, guardando-se ~am-
bem o que fica determinado sobre os recursos 
que delles se houver de interpôr. 

2. º Quando as partes aggravarem ordinaria
mente pa,_ra a Ca?a da Supplicação, e os J uizes 
qne forem na sen\enca se não confovmarem todos 
em receber 'o aggr~vo, se ajunlaráõ na Mesa 
Grande coro todos os outros que na Relação esti
verem,; e do que pela.maior .parte dos v.otos se 
·vencer, sohre negar ou co.nceder o aggravo, se 
farú assento no feito e se cumprirá inteiramente. 
. 5. º Aos Desembargadores dos Aggravos e Ap • 

pellações pertence, quanto ás causas.civeis, co
nhecer dos aggravos or:dinario.s ... que se tiuarem 
dos Ouv.~dores Geraes do Crime e Cível , em 
conformidade de seus re.gimentos; .e de todas as 
appellações que sahirem d'ante .quaesqner .Juízes, 
assim ela Cidade ele S. Luiz do Madnhão, como . 
de todas as outras Comarcas do Distde.to da .Re
lação, ainda mesmo sendo elos Prov~dores e quaes
quer outr,os Juizes dos bens dos defuntos e ;msen, · 
tes,, capel.Jas, resíduos e cativos. , .. , 1 

4,• Cqphece.raõ tamb~m, quanto ao . e-iv!;)~, de 
totlps o~ .outros aggravos que se ,tirarem nao só 
dos l\:linjstros acima dilo~, mas t.ambem dos que 
despacharem em Relação, quando. os aggravos , 
$e iJ:)l.erpu,~ere!Jl d~~ despachos que, j:!St~s .mesmos-. 
Ministros ;proferirem ou dever'em pro.ferir por si 
sós ; com ~!11. declaração porém, que elos l\'Iinis
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tros que residirem; D'a Cidade e quiinze . leg;o'as ao 
redor se aggravará por petiçiio, e dos'.·que .resi
direm füra i;Jio . ~lib.o. te1urio se aggnavará·por instru
mento -ou carta testymunhavet "· · . ! · 

5. ~ Cpnheceráõ outro sim. de to~la<s as appella.
ç.&es dos casos •crimes·que v.ierem dos JUigadores 
da sob'redita Cidâde, e das o·utras ;Gpmarcas .Jo, 
Districto da Relação ; as quaes despacharáõ. pela. 
ordem e maIJeira que:.as despachão os Ouvidores 
do. Crime da .Casa da Supplicação,, não sendo 
daquella5 que pertencem ao Juiz, dos F-eit.os .da 
Corôa e Fa1'enda, e .da Chaoeellada ·por seus re-. 
gimentos., como,em seus titul0s se decJara. 

6. º .Conheceráõ tambem dos '<lggravos crimes 
que pou petição seutirarem dos e>.utros Ministros. 
que despachão em Refação, se os despachos fo
rem ou deverem ser proferidos por:elJes sómente; 
porque todos OS OU~l'.OS aggravos crimes ilos. Jul
gadores <la sobredita Cidade e das CornaFcas ·do . 
Districto <la Relação se deverúõ interpôr para o 
Ouvidor Geral do Crime, ou sejão por petição ou 
por instrumento, não sendo daquelles ·que perten
cem ao .Juiz dos Feitos da <i:orôa e Fazenda, e ao 
da Cl1ancellaria, na fórma, acima ·dita. 
- 7. º Quamlo se aggravar pou :petição de algum 

l\'l·inisbro .que despacha
1
·em Relação, a tempo que 

já no feito ·tenha Adj.untos certos, ess-es mesmos 
o seróõ na despacho <lo aggravo; roettendo-se de 
novo hum Ministr.o que ·o relate e vote nelle, em 
lugar do relator do feito de que 3e agg.ravar. 

8. º Tomaráõ,tambem conheoímento d-os aggrn
vos que se tirarem ·do Governador.; o que só
mente terá h1gar ·nos mesmos casos em que do 
Regedor da_Casa da Súpplicação se pude aggra
var para ella: ·e no despacho destes aggravos 
votaráõ o Chanceller e ,todos os Desemhargado.res 
dos .AggravQs; , e sendo iguaes 0s :votos, votaràõ 
os ot1tros Desembargadores ~ue . na' Relação se 
acharem presentes, e. o que pela maior parte dos 
votos f'ôr acordado se cumpi'irá. 

g. ~ Nas appeHi~ções que não e!X!cederem a quan
tia de 150:/j) rs. , bastaráõ dous •Votos conformes 
em confirmar ou revogar. para -se vencer o feito; 
e desta quantia para cima seuáõ para o dito effe)to 
necessarios tres· ·votos cunformes em o mesmo 
pare.cor de confirmar ou i:evogar-. · ' '·· 

i Q. º Todas as appella9ões, aggrayos ordinariós, 
aggi:avos de. instrúmento; cartas testerourtha veis 
e .dias de apparecer, s.e •repartirúõ por distribui- . 
çãb entre os · Desembargadores ·dos . Aggravos, 
começando-se pelo.mais·antigo r oa mesma fórma 
que se observa na Casa da Supp;licação; coro tal 

_ declaração, que os· dias · ele ·apparecer. se despa
_cltaráõ por conferencia,. e todos os rnais,.por ten
ções ; guardando-se a estes respeitos a forma .e a 
ordem qu.e se acha··determinada na lei do Reino. 
, 111.•. As a'ppellações· e ag-gravos•que ao tempo 

em. que esta Relaçã'o começàr o seu exe11cioio. se 
acharem inter.posíos paFa 1a Casa' 'da Supplicação, 
na- fórma. do alyará de 6 .de Maio ele 1i809, · ou 

- para a Relação da Bahía..nas Comarcas que a ella 
pertenciao, .s·e .expediráõ•para esta nova Rela'Ção. 
Porém.., ac0ntependo q.ue:, por ignorancia desta 
minha determinação, se. interponha e expeça al
guma appellação pu agg1·avo pa·ra a dita. Casa da 
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Supplícaçâo ou Relação da Bahia : hei por bem 

· que as sentenças que nas mesmas Relações se 
proferirem se najãO' por valiosas, sem que por isto 
se fique contra-hindo• c.erteza para os mais inci
dentes que Jl'a execução sobrevierem; porque 
destas e de· quaesq\ier outras sentenças &e hão 
de expedili paI'a a mencionada Relação de· Mara
nhão. 

12. ~ Os Desembai,gadores dos -Aggravos- e Ap
pellações Je,•a1·áõ as mesmas assignaturas e emo
lúmentos que presentemente levão, ou em qual
quer tempo se concederem aos da Casa da Sup
plicação; cujos estilo& devem seguir em tu~:lo o 
que não fôr provido neste regimento e nas 0 -r'
denações do Re'ino, em quanto se poder praticar; 
e que igualmente observaráõ os mais Ministro& 
desta Relação do Maranhão, tanto a respeito das 
assignaturas e emolumentos, como dos mencio>
nados estilos. ' 

TITULO v. - Do Ouvidor Geral do Crime. 
1. º Ao Ouvidor Geral do Crime pertence co

nhecer por acção nova de todos os delictos que 
se commetterem na Cidade de S. Luiz do !\!ara
nhão, oú em outro qualquer lugar aonde a Re

.lação estiver, 	e quinze legoas ao redor, pvoce
dendo-se por devassas e querelas ou por seu 
offJ.Cio; e os feitos que se. procepsarem no seu 
Juizo, os despachará em Relação. 

2. º Nos crimes de h·aição, moeda falsa, falsi
dade, sodomia, tirada de presos da cadê a, mor- 1 

te, resisteneia á Justiça e todos os outros a que . ' pela lei fôr imposta a .pena de morle na~ural, 
"lendo eommettidos na sobredita C:idade ou em 
trntro lugar em que esteja a Relação, e quinze 
legoas ao redor, serú privativa do Ouvidor Geral 
do Crime a jurisdicção de proceder pelos modos 
sobreditos: e eru todos os outros caso&, pelos.. 
quaes fôr imposta menor pena, será a sua juris
dicção cumulativa com os outros Ministros que 
dos crimes poderem conhecer, de sorte que ncslc 
caso terá lugar a preyenção. 

5. • E aconteceu do tal caso, que po1· suas ch-
cunstancias pareça ao Go,•ernador ser coeve
niente que delle se tire devassa pelo Ouvidor 
Geral do Crime, sem embargo de estar preventa 
a jurisdicção pelo l\linis~ro, com quem o dilo 
Desembargador a tiver cumulativa, poderá o 
dito Governador,. sendo do mesmo parecer o 
Chancellei· , commetter ao Ouvidor Ge11al do 
Crime o tirar de'\lassa; e a que elle tirar se ac~ 
cumulará á que pelo outro Ministro estiver tira, 
da, e por ambas assim juntas haverúõ os réos o 
seu li.vnmento. perante o dito Ouvidor Geral d·o 
CPime. 

4,• Nos casos que provados mei:ecerem pena 
tfo·mo"ftc, send& commettidos· fóra do lugar em 
que estiver a Relação, e quinze legoas ao re- · 
do.r, quando o;s réos houv.erem de ser 1·emettidos,. 
se re~ettcl'âõ com elles as prop'rias. devassas; 
ticaooo1 n<>' lugar de que forem remettidos os. tras~ 
lados sómente, que seJ•áõ conc·er~ados pelo Es
crivão da Culpa eom o Juiz; o que tambem se· 
pratieayá;em q.naesquer outPos casos em que os Féos. 
se remetterem, No lugar p.orémoem.que a Relaç~, 

estivev e q·m~Bze· legoas a-0 redor,. se remettcrú rr 
propl'ia cuipa sem ficar trMlado. 

5. •· J\Q Omvicj.,or Ge1·a.J cl& Crime pertence P,•i-· 
vatimente o- passar em todos 0s casos as cartas• 
de seguro pedidas peles delinqmentes · que com
metterem qmalquer delict& na Cidade de S. Luiz. 
do l\'lal'anhã0- O'U em outt10 luga11 e1n que estiver 
a Reláção &u· quinze le-goas a0· redor;· com tal· 
declarnção que DQS ca~ps de morte,. ou que pro
' 'ados merecerem pena de morte natural ou ciYil,. 
ou cortamento de memb1·0, passarú as cartas em 
Relação com Adfuntos, sendo juntil a culpa; e nos· 
mais casos as passarú por si só. 

6. º Na mesma fórma pertence · pril·atiYamente 
ao mesmo Ouvidor Geral do Crime passar as car• 
tas de segur.o nos- casos de morte, ou· que· prova
dos merecem pena de morte· natural ou civil, ou 
c0rtamento de membro, ainda que os delictos 
sejão commetticfos fóra da Cidade de S. LuilL do· 
Maranhão, ou ele outro lugar cm c1ue· a Relação 
estivcr, e quinze legoas· ao redor, de tal sorte 
que nenhum outro Ministro as poderá P\.5sar se
não o dito OH vidor Geral do Cl'ime, o qual as 
despachará em Relaçãó á: vista da culpa : e para 
este clfcito hei per derngados nesta parllc o regi
mento do Ouvidor da referida Cidade , e os do& 
Ouvidores das outras Comarcas do Districto da 
Relação, de maneira que os- Otnidores destas. 
Comarcas poderúõ- sómente passar carlaa d'c se
guro nos mais· casos não exceptuad:os·: bem en
tendido porém que o Ouvidor da díta Cidade de 
S. Luiz. do Maranhão, ou quat~uer · outro do lu
g;ar em que a Relação estiyer,. cm nenlmm caso
as p·oderáõ passar. E passarú ,outro sim eartas ue 
seguro em te>dos· os casos em que as púde passa.r 
o Cort'egerlor elo Crime ela Côrte por bem do seu. 
regimento; g;uardande no passar dellas a fúrma 
tia Ordenação. 

7. 0 Quando para se passarem as cartas de se
g1Ú'o se rcmetterem á Oavjdovi:rGeral do Crime 
as culpas, o que se fará pelo- traslauo deli a, nã0< 
poderá o dito Ouvidor por seu desP'acho, nem 
ainda por despacho proferido em Relação, ba,'el! 
por avocacla a culpa; para o ré0<correr neste Juí
zo o seu livramento; ma& será necessario parn 
este effeito que a culp'h se· remetta em fórma,. ci 
tada a parle, se a hom•eJ'. 

S. º Poderá o dito Oe.viJ01· GCTa~ do Crime 
avocar as culpas e feitos crimes que se lratarem 
diante dos Juizes inferiores da. Cidade de S. Lui'.ll' 
do l\iaranhão ou de outro qualquer lugar em que· 
a Relação estiver, e quinze legoas- ao redor, nos 
casos s-Omente em que proyado& merec-erem pena 
de morte natural ou civil, ou cortamento de mem
bro , e não em outro algum caso. 

9. • Conlrncer{t em Relação, por petição 011 ins
trumente, ·de tedos o& aggravos crimes que a ella 
vierem de quaesquer Ministros- que 'dos crimes 
conhç,eerem; nào. sendo estes dos que d'espachão 
em lteJração, ou daqaelles que o.seu conhecimento 
pertence ao J uizo elos Feitos- da C&rôa e Fazenda, 
e ao da Chancellari-a.,. com o acima fica dito : com 
declaração porém que os aggra'VOS' que· se tirarem 
dos Ministros da €idade de S. I.ui>z. do· Mat·anhão, 
01> d'e qualquen outro lugar em que a. Relação es~ 
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tiver; e qu\:lilze l~goas ao t•e~lo1·, sei expedidõ 'p'er 
petiçãm., e· os 0Ht11os de fórn d'es~e Disti:icto, se· e-::c-·· 
pedira~· por.•instt1Mmeutr0· ou•car~íi testem1mha•v.et 

• 1 o.•· E poderá@ outro. sim as pal.ltes aggvav.ar.· 
p.(;111 petição para .a dita ReJ,arção das sentenças in
terlo1mtorias que o cl.ito Ouvi·cl!(J'r Gerat do. ~r.ime 
der nosraa&os cm que igmalmen11e se pó ele aggra
var do.Co11rcgedo11·clo € ·r·1me <ilia C.:ôrte pa11a a Casa 
da Supplicação. • ' 

n. º <t:onhecena tamhem o d~·bo ·Ouvid:or Geral 
elo Crim·e, pela maneira sobredita, de todos os ca- , 
so'S crimes acontecidros ne1 JDist1iicto«fa. Relial,lão d:o 
Mavanhãar, em que fovem incurs@s. quaesquer 
Cavalleiros de algl!lma. das tres •©rdens ~füli~ares 
de N oss0 Senhor Je$l!ls-Cl~.ris-l101 , de S·. Bento. d~ 
Avis e de S. Ti<igo da Espada, para defürir ás ac•, 
cusaçõcs e acções que contra clJes se intenvarem, 
ou pelos particulares offendidos ou por parte ela 
jttsLiça, e lhes dar livramento na fiórma da lei ; 
senteffciamdo-os emfü!lação., como für ele j·usl'.Íl,la, 
em con.fo.rmidadc das minhas leis, com os Adjun
tas qu~·Ahes nomear o Govern<iclor eu qp.e1ni seu 
cargo servir. 

12. º· Para estes fins sou serv,id-0.anto11isar, como• 
P·rineipe 1legie1~.te, , G.overnad:o11 e A'clmi.tüstll'ad.o·v 
de todas e de cada huma das• ditas Qrrdctis Milita~ 
res, ao refenido Ou vid.or ~eral d'o Crime e aos , 
o.utros• l>esemha•rga_dores que ag0ra< e ao• diante 
servirem. na• d.ita Relaçã-0, concedend:o-lh1ls toda 
u• curnprid<a· jurisd:icção necessa.iiia, ainda que ne
nhum delles- tenha o habito d:e alguma das ditas 
Ordens, e revogaodo. tudo•quanto· possa ohstat' -a· 
esta. minha suprema detevmi.lilação; assim. e da •

• mesma maneira CiJUe houve por bem JetePminaF a 
respeito dos Ouvidores Geraes do. Crime -e,mais 
Desembargadores das Relações díl Bahia e Rio de 
.Taneiro pelo ahará de i2 de Agosto ele i801: po-r 
quar.to ainda que ellc foi revogado pelo outro 
ah ará de 22 ele Abril de i 808, com o m()tivo de 
fie have:r creado nesta <!:ôrte· do Rio de iJraneir0> 
bum J.ufa dos Ca \'alleiros que os liouvesse de•sen..:-· 
te1qcial' em primeira insl'aneia, e O· 'fribunal d'a• 
Mesa doa Consciencia e.Ordens que- houvesse· de· 
cenhecel' as· respectivas appellações; cessai com• 
tmão• es~e · mot<ivo a respeito· das Capfüi.nias- d-O, 
Maranhão e do Pará, e mais Comarcas que cons
tituem o Districte desta ItOva Relíação ,. pela sua 
grande distancia da mesma Côrtl!" d'o Rio · de J.a
neil'o; de•maneira que já peP este ·motivô fui•ser.-., 
vido re'Vegar e al'Vará de•l!O d'e Maio de•1808 ,. 
que;sà permititia o recurso em t'odas as causas par;a.. 
a·· Casa d•a1 S-N·_(lplicação· d'o, fü-azil creada· na' d'ita. 
Côrte; e ficão subsistindo as• mesmas· razões-e' fun
damente& que motiv·árão . a referi'da p.rovidencia1 
da.da niaquelle al<vará de-12 de Agosto, de 180<1. 

i3. º Fará duas audiencias cada·sema·A•a, nas se..: 
gundas e sextas fe.iras de tai;de '- a que as&istjrá o 
M~irinhu das cadêas,, e na falta deste por algum. 
justo impedimento,, ª' Meidnh'o ·da Relação.• ' 

t'q. •· E· errl tudo o maiis· que ·• neste· regimento' 
ll'ãio vai declarad·o·, guard:ará Ó·dito Ou:vidor Geral'· 
d'6 €1'ime- o regiínentb du Correge<For do<Crime' 
da•Côrte e as mais leis' e:x?trav-agante~ que depois· 
do dito regimenta»se·premulgárã(r; e tam~em le~ 
'Vará as· m.<:smas assi'~nat'U1>as q~1e pr.esent~mente 

!e.vão os Coneg,edores dp Ct'ime da Cô.r:te, ou-ao . 
diante se lhes concederem. 

- 1 1 t I 1 

. Trnmto, vi.. - Do Ouvidor G.enatdo Cível.. 
''· °' 0• O>uvider- Ge11alc do (Ci'l!e[, fíom!lrá conhe

cimel'lto· por acção nova de· tO'da,; as causas CÍCV·eis 
que se tra-~al'em na Cid.ade dê 5'. I!.uiz do 1\tara
n-hão, QU e!ifi' outro qualquer lugav' onde• a Rrelação 
estíver, e quinoo legoaS' ao Fedor',_ e de todas -as 
que abaixo não forem exceptüad'as, despachan
do-as por si só• até final sentença, de q11e dará 
aggPavo 01•dinario para 0s Desembargadores•dos 
aggrav0·s cl'a-mesma R'ela·ção, se a•aausa não COU·" 
berna sua alçada·: e• do~ tfüspachos·int'erloeut-0rios 
que proferir, se· p.odera agwavar po~ petição• 'o·u 
no aut'o do processo, cónfonme 0• que no caso• 
couber;: guavdando em tudo o que neste regi
mento não vai d'.eclar-ado., o 11egimento d'o Cone
gedor da, Côrte· dos Feitos Ci:veist, e mais ex;tra
vagantes· que ·d'epois do,, mesmo• regimento se 
promulg-:1rão. 

2. º Não poderá porém avocar as causas come-· 
Çad-as em outros Juizos férn das s0breditas quinze , 
legoas; nem ainda., dentro dellas, se as-taes1 causas 
se tratarem perantfe os J ufaes· de Fóra ou 'Ouvi
dbres da dita Cidade· e dáscoutFas-€omarcas-: po
denJo porémcmrheqer como lhe,compete detro·d·os 
e quaesquer feitos que por meu,especi:al,mandado 
OU por exp!leSSa· disposi\lãO dà Jei se ll0UY.enem ele 
rer:netter' á lile!ação·, assim e da' mesma maneira 
que o Carregedbr"d'a,Côr.te dos Feitos Civeis co-. 
nhece de todos-· OS ' qtue' na» fó1,ma-sobredita se de
vem remette1~ ái €.ôrte ·antes-de· sentenciados. 

· 3. º' 'Ferá a• sua· alçada· atê 120:/j) rs» nos bens 
de raiz,. até i 5o:tf> rs. nos bens· mo·v:eis , e até 
1 2·;m•rs.. nas penas,. e esl.\l• mesma alçada quanto 
ãs-·penas' terá1 o· O.'nvidor. Geral do ~Pime . 
-4. º ' Tomar·á con'becimento•das eausa,s. clos,Pre

Jados· que· não tem Superior ordinario no Reino, , 
e· das viuvas e mai&· pessoas, miser-aveis que o qui
zeÍ'em escolher por · seu Ji.Ji71; como tambem de 
todas as -outras-declar-adas•na (i)1,d. d'o liv. 1° tit. 8P' 
d~sde · o § 4• em diante, exceptuande os aggravos 
por petição contemplados no §' 9° ela citada Ord., 
porque destes e dos· 'outros aggravos· por instru
ment01ou cartas testemunhaveis, conheceráõ os 
Desembarg·ad01'es dos aggravos e não· 0•0uvidoi·1 

Geral'do €ivel,.. posto que.. seja, dentf.o · dO>DÍs~ricto 
das quinze lcgoas. P-orém tbd'o·s os-feitas .eteãus'as 
cfüs•sobred'ftas pessoas S6P'd0' 5ellténciados em .Re
hrção com 0S'Ad)untos·que ro Go'Vcrnador·ourquem 
seu cargo-servil!" lhe n.omear;. preGêdendo-se em•· 
tudo na mesmaJó1·ma que· o,faz,.n Juiz.das' A:c9@es 
Novas da· €asa . do Pot'tfü · 

5. º' Fa.rá poI'si duas a·udiemii'às enrcadà·semana
nas terça&" e quintas fiiira&dé··tard'e, a .que assistil'â i 
6 Meirinh'0' que> de:ve· assistir ás audiimcias•que·• o1 
O:uvidoll' &eral-do Cl'iine• deve fa~er: e levai•á-as· 
mesmas• assi·gnatiJras ·que ·sã1ó. cohicedídas· ao•<!:Ol"'-'• 
regedor da <'.:ôrtie dos Feitos•Ci'rei_S, O'l:ltao diante·· 
se 'Híe· e<ancederem;. ·

6: º Aio m'esmo 0u\r-iabrGéral1db Ci;vel peFten'e1} ' 
passar •com' os· seus Escriv·ães- as-cért>ii:lóes· das·jiis- · 
tifi'caçõe's na maneira• que as· passai p,ori sou•,reg·i 
mento .o .Juw d!l'!ndia<e ' Mina.. 
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TITULO vn.-DoJuiz dos Feitos da Co1'ôa e Fazenda. 

1. • O Juiz dos Feitos da Corôa e Fazenda co
nhecerá ele todos os feitos da '€ orôa ' e• Fazenda 
por acção no'"ª' e por aggravos.. de .petição na 
Cidarle de S. Luiz do .!\!aranhão,,, ou outro· lugar 
cm que a Relaçã.o es.tivc1:, e· q\linze legoas ao 
redor; ,e fóra deste Distrioto conhecera por appel
lação ,: por 'instr.ume.ntos de aggravos, , ou ca1:tas 
testemunhaveis de todos os ditos feitos, posto que 
sejão entre partes ·:...e os ditos feitos despachará 
em Relação, conforme a or.ilem que tenho dado 
por minhas orc}enaçõ.es e extrai·aganles ao Juiz 
dos Feitos ela Corôa e Fazenda ela C.asa da Sup- . 
plicação, cujo regimento deve guardai· em tuqo 
o que se lhe puder applicar. . 

2. º P.orém das sentenças de(inilhas que assim 
p.roferir em Ilelação, poçle11áõ as .par~es aggrai•ar 
ordinariamente para a Casa ela S11pplicaçào e 
l\Iesa da Corôa e Fazenda, se a causa não couLei· , 
na sua alçada, que he a mesma concedida a esta 
Relação. , 

5. •, Conhecera tambem., e despachará em Re-. 
lação, ' todas as appellações e aggra vos que se ti
rarem dos Provedores da Fazenda, não cabendo 
as causas na alçada elos sobreditos .; os quaes 110 
i;eeeber e expedir ,aa mesmas ,appellaçõcs e aggra
vos, 'guardaraõ a ordem que lhes fôr dada por 
seus i·egimentos; com tanto, porém, que nos ca;-: 
sos em que se. puder appellar ou aggravar de 
hum Provedor para .outros, se se não achQ.r pre
sente no mesmo.I,uga1· aquelle para quem se devia , 
appellar ou aggravar, se interporú e expedirá a 
appellação ou aggr.avo para o Juiz os Feitos da 
Corôa t1 Fazenda. ' -. 

4. º Das interlcc.utorias que despacQar por si 
só, poderáõ as partes aggravar por petição para 
a Relação, se ne caso ·couber este recurso con
forme a ordenacão. 

·5. º Conheçe;á outro sim por appellação e ag,.. 
.gravo de todos os feitos crimes perlencçntes. á 

, 	Fazenda .Real .: e pelo que toca á mes~a FazeI,1.cl,a 
Real, lhe pertencerá o tirar todos os annos huma 
devassa dos OlUciaes da Alfandega , e dos mais 
Oiiiciaes da Real Fazenda ,da Cidade de •S. Luiz 
do Maranhão e quinze legoas a.o redor·, ~em em
bargo de•quaesquer ordens em contra,rio. . .. 

6. º Pertehcer<!. a',este Ministro o conhecer e de
cidir em Relação os aggravos .que por via de , 
recurso se intentarem contra os procecli!Jlentos 
dos J,uizes e P1,elados,Ecclesiasticos, de qu11lqueJ;' 1. 
lugar do Dist11icto ela Relação, nos casos eiµ que 
pela ordenação ..e concordatas do Reino se póde 
usar deste remedio ; o que Ííll'Ú guardQ.ndo-se em 
tudo a fórma que se puatica na Gasa da Supplica

, ção : ficando porém em seu inleirç. yigor nas . 
outras Comarcas do D-isfric\o, da Rel~ção, .P alva-, 
rá com força. de lei de 18 de Janeir'o de i765, 
pelo qual se ordenou q,ue nellas se formassem J un
tas de Justiça para, > clef~rlr ao~ ditos, recur~o.~; . 
pois que sómente na dita Cidade e Comarca. do, 
Maranhão fica extincta .a respccti va Junta, como 
acima se determinou :.sendo livt!! aos.rEJCOrrentes , 
interpopem.os s~us i;ecurso.~, qu para .a Rel~ção ,;, 
pu para as sobreclitíl.S J~n(as de Juatiça,: , . 

7. 0 .S-e os Juízes reconidos nãó ·cumpd1·e.m a 
primei{'ª e segunda carta rogatoria, que se lhes 
devem passar qu[\';}dO forem p11ovidos os recol'l'en
tes,, .se darit a estes certidão para que sobre o 
caso se . tomo assento, o qual sera tomado na 
casa do Despache na Relação, em presença do·Go
vern;Hlor, não sendo este ~lgum Bispo ou Arco

. bispo, p.ela fórma que abaixo se declarara. 
8. º O Juiz dos Feito• da Corôa .e Fazenda ser

vira juntamente de Juiz do Fisco, usando em 
tudo do regimento dado ao Juiz elo Fisco que 
despacha na Casa da Supplicação. 

9. º Na Cidade de S. Luiz do Maranhão, ou em 
outro · qualquer lugar aonde a Relação esth·er, 
servirá di:i Aposentarlor l\lór o mesmo Juiz dos Fei
tos da Corôa e Fazenda, para fazer aposentar os 
Ministro, e Oifwiaes ela Relação sómente : e servi
rá 'tambem de Almotacé l\lór para fazer prover de 
mantimentos a Ciuade ou o lug·ar em que a Re.- · 
lação estiver, expeJinclo por seu~ Oiiiciaes as cli

.lig·encias precisas; guardando em tudo o que se 
puder applicar aos regimentos dos sobredito oiii
cios, e p~ocedendo breve e summariamente , 
ouvidas as parles, •as quaes poderaõ recorrer ao 
Governador, que mandará ver por dous Desem
bargadores dos Aggravos o procésso em Relação , 
e pelo assento que se tomar se continuaráõ ou 
suspenderáõ os procedimentos cl~ que se recorrer, 
sem que seja neccssario tirar-se sentença. 

1 o.º Fará duas audiencias em cada semana, que 

seráõ nas quartas-feiras e sabbados de tarde; e 

levara as mesmas assignaturas que presentemen

te lc;:vão, ou em qualquer tempo se concederem 

aos Juízes da Corôa, Fazenda e Fisco da Casa 

da Supp-licação. 


T)TULO vm. - Do Procurador dos Feitos da Corôa 
e Fazenda. 

1.'0 Usará inteiramente do regimento dado aos 
dous Procuradores ' que na Çasa da Supplicação 
servem estes officios, procurando saber se alguma 
pessoa ecclesiastica ou secular elo Districto desta 
Relação usu1·pa a minha jurisdicção, fazenda e 
direitos, pam proc~der e requerer na fUrma que 
pol' minha$ ordenações e outras ordens lhe está 
encarregado. ' 

2." Sabera particula1'ment~ das causas que per,. 
tencem á minha Corôa e Fazenda para fazer 
que se prosigão em seus termos devidos, e re
querer ou fazer que nellas se requei.ra ludo o que 
fôr a bem da Justiça: e para este effeito se lhe 
dara vista de todos os processos; com tílnto po
rém que os requerimentos das auclicncias seráõ 
feitos pelo Solicitador das causas .da Corôa, F.a
zenda e Fisco, de que o ,dito l\Jinislro será tam
pem Pvoc}tr;:idor. 

lf'' ' 
· 	· ' iituto. 1x. - Do Promotor da 'Jusiiça. 

1 J t• ' '} 

'o °J)esembargaclor dci;ta Re.lação, que servir · 
de Promotor da Jqstiça, guardará !nteiramente 
.o · r~gj111_epto po Promotor da Justiça da Casa da 
Supp)icação, e esp,eci~lmente. o que ll1e he en
CiJ-rregado no regimento. da mesma Casa da Sup
pliqaç/lo:,, dado ,ell'.).? qe Junho de 1605, e no al
Va!·í1 çpm forç~ d~ . lei eado em 51 de Março ele 
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.1742: e ao Governador encarrego que tenha es
p~cial cuidado, em que assim se cumpra. 

· !flTtlLO x. - Da Mesa ·em que 1e devem despachar 
alguns nQgocios pertencentes ao Tribunal do 1De.,. 
-sembargo do Paço. 

1'. º Haverá na dita Relação huma !\lesa em 
que se expeção alguns n~ocios que pertencem 
a-0 despach0 e expediente do Tribunal do De
sembargo dp Paço, assim e da mesma maneira 
que, .por fazer favQr aos vassállos que residem nos 
d-0mit1ias ultt·amarinos, havia na extincta Relação 
do Rio de Janeiro·, e já antecedentemente nas 
Relações de ~ôa e d;i. Bahia: o que fui servido 
igualmente ordenar por alvará de 10 de Setem
bro de 1811, para as Capitanias das Ilhas e mais 
possessões que formão hoje os domínios ultra
ma1·inos., á semelhança do que se havia ordena
do para '° Estado da India pelo alvará de 15 de 
Janeil'o de 1774, par occasião da extincção da 
Relação do mesmo Estado, que ao depois se tor
nou a crear. E para este fim hei por bem revo
gar o regimento dos ,Governadores da sobredita 
Capitania do .l\laranhão, e quaesquer outras or
dens regias na parte em q.ue concedem aos ditos 
Governadores o poder de expedir alguns ~os so
breditos negocios; pois que não os poderáõ expe
dir por si sô daqui em diante, mas .sim na sobre
dita Mesa~ conjuntamente com os seus Vogaes. 

2. º Esta Mesa se comporá do Governador da 
Relação, do Chariceller, c do Desemqargador dos 
Aggravos mais antigo; e se ajuntará na Casa do 

• 	 DP.spacho da Relação nos dias proprios della , e 
todas as vezes qu~ o Governador julgar convenien,. 
te : e quando houver alguma ~uvida óu negocio 
tal em que ao Governador pareça conveniente cha
mar mais algum Ministro, será este o outro 
Desembargador dos Aggravos mais antigo que 
houvér. 

5. º Os ,papeis que na dita Mesa se despacha
rem se~·áõ assignados pelo Govel'llador e os ditos 
Ministros: em meu nome se passaráõ os alvarás, 
cartas e provisões que se concederem; e seráõ 
assignados pelo Governador, levando todas as 
clausulas que levão semelh.antes alvarás, cartas e 
provisões que se passão pelos meus Desembarga
dores do Paço, de que se lhes dará a minuta; 
pagando os novos direitos que deverem, e pas
~ando pela Chancellaria. 

4. 0 Na mesma Me~a se despacharáõ os alvarás 
de fiança e de prorogações de seguro, para cujo 

' effeito 	se daráõ as petições ao Governador estan
do ern Relação ; os quaes, nos casos em que se 
podem concedet·, se concederáõ por tempo de , 
hum anno, e se poderáõ reformar até duas vezes· 
sómente , sendo cada huma das refo1mas ou 
prorogações pelo mesmo tempo de hum aono. 

5. º Na dita M.esa se expedjráõ de igual m~o os 
perdões que eu costumo conceder, offerecendo-se, 
perdão da P<lrte ti conhecimento de estarem pa
gas as penas pecuniarias. Não se concederáõ po
rém nos casos abaixo declarados, a saber: blasphe
mia de ))eos e dos Santos, moeda falsa, falsidade·, 
te~temunh_Q f~lso, matai~ ou ferir com bésta, usar 
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de arcabuz ou espingarda,. e qualqner arma cur
ta, principalmente faca, ou outra com que fa
zer se possa ferida penet1·ante, posto que se nã<,> 
seguisse ;morte ou ferimento;' propinação ·de ve
neno, ainda que morte se não, seguisse, ou de 
qualquer remedio para abortar, seguindo-se o 
aborto; morte commettida atraiçoadamente, que
brantar prisões por força, pôr fogo acintemente, 
forçar mulher, fazer ou dar feitiço.s, soltura de 
presos que fizer Carcereiro por. vontadé ou peita; 
entrar em Mosteiro de freiras com proposito de
honesto _, fazer damno ou qualquer mal p.or di
nheiro; passadores de gado, salteadores de ca
minhos, ferimentos de proposito em Igreja ou 
procissão, aonde fôr ou estiver o Santissio;io Sa
cramento; rcsistencia feita á Justiça, ferimentos 
ou pancadas a qu,alquel' Juiz, posto· que peda
nio ou vintenario, sendo sobre seu officio; ferir 
ou espancar alguma pessoa tomada ás mãos, fur
to que passe de ma11co de p1·ata, mancebia de cle
rigo ou frade, quer seja de ,portas a dentro, quer 
de portas a fóra, se pedir perdão segunda' vei; 
aclulterio, sendo levada a mulher de casa de seu 
marido; ferida dada de proposito no rosto ou 
mandato para se dar, se com effeito se deu; la
drão formigueiro a terceira vez, condemnação 
de açoutes, incesto em qualquer gráo que seja, 
salvo se pedir dispensa para effeito de casar, 
mostrand'l ce1·tidão do banquefro pelo qual ti
ver impeh'ado dispensação, e para esta ser ar
cançada se lhe concedera o tempo de anno e meio 
sómente, com a clausula de que não viva no 
mesmo lugar e seu termo. E assim mais não se 
concederá perdão de Carcereiro da Cadêa dá Re~ 
lação ou da Cidade de S. Luiz do Maranhão; 
nem de outt·o qualquer caso e culpa maior que 
os acima referidos: e em todos os outros casos, 
parecendo ,ao Governado1· e Ministros acima di
tos que ha causa para algumas culpas ou penas 
deverem ser perdoadas livremente em considera
ração das qualidades das. pessoas, occasião do 
delicio, tempo e; lugar delle ou outras circuns'
tancias, poderáõ ser perdoadas sem outra commu
tação alguma. 

6. º Tambem sepoderáõ de igual modo commu· 
tar .na dita Mesa em penas pecuoiarias . ou em 
outras, ·como melhor parecer, as pepas que se 
acharem impostas , não sendo estas de degredo 
de Angola ou galés, porque estas ~e não poderáõ 
commutar. 

7. º Da mesma fórma ~e poderáõ conceder na 
dita Mesa alvarás e provisões de busca aos Car~ 
cereiros; de fintas para obras publicas dos Con
selhos, até a quantia de 5oo:t/J rs. ; de entrega de 
fazenda de ausentes., até a mesma , quantia ele 
3ooW> rs. ; e para se poderem provar pela prova 
de direito commum quaesquer contractos até a 
mencionada quantia· de 5oo:t/J rs. ; e assim tam
bem para se appellar ou aggra-v.ar , e para se se
guirem as appellaç.ões ou aggravos ordinarios ,. 
sem embargo de se não haver. appollado ou a·ggra
vado em tempo, e de se haverem julgado por 
desertas e nao seguidas : e assim tambem se po
~leráõ conceder cartas e provisões para tutellas e 
emancipações,..supplementos de idade, e para ;rn, 
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, A"NITO DE lS.12. 
ei1:11re.n'l presOS'1iiio-s c·asoSí·el11' ql"le.peki lei he nece8" 
sa11io ;·e finalmente, para. se· cila11em € ,Qn,selhos e 
quaesquer. outros. Juizes temporat'i'Os, nãc," sendo 
estes da classe cl·os J,uíres 1,etrados, porqu~ estes 
deivem ser Ô©-mpetentemente 1hirnélfltlados nas ·sl!l:a's 
Pesideneias. · ' , ·u · 

8. º .Poderá a dita l\fe&a1C'o·ncede·r ·proviséies a n~ 
nu.ues para advog·ar fl'.O& auditorios do Disbricto d' a 
Relação, ·em que não:.houve1· suJJfoie1he n umer·c• 
de Advogados formados pela Universidade de• 
Coimbra ·, ús · pessoas que o requererem; ainda 
tiue formadas não lsejão; ·procedend(} oo.mpeten
te informação assim da sua capacidade e probi
dade, como da falta dos· sobreclitos Acl rogados, e 
aj1rntanclo as suas foH1as· corridas . 

• . 9. º Tambem se concederúõ· na dita nJesa pi·o
visões para G' Procurachir ela ó.~inha Real Cot'Ôa e• 
Fazenda, ua sobrcdi~a Relação, pode1· Jemaudar 
e pr0pôr corn}J'etentemc:nte as cau~as que achàr 
con Yenientes sobre cousas que·pet'tcnção ú' mesma• 
reai Corôa e F111.enda, setl\I embargo da Ord. do 
liv. 1 º tit1 12. · · · 

10. 0 Na dita Múa se elegerúõ as pessoas que 
hão de servir de Vereado1-es e mais Oilioiaes <la 
Camara da Cidade de·S. Luiz do Maranhão e clas
ontras Camams do seu Districta, em que hou,;·e
1·em Joizes de Fó1·a; pt'atioal'ldo-se o mesmo que· 
se observa na Bahia; 

11. • Nesta dita Mesa se t(l)mar'i1õ .os assentos 
sobre as cartas l'ogatarias que passarem os Juizes 
da Corôa aos Prelados e Juizes Ecclesfaslicos nos 
easos de recurso., quaNclo forem provides os re
correntes e não foi•em oumpridas as ditas cai'tas ,t 
como acima fica dito no· titulo do Juiz dos Feifos 
da Corôa e Fazenda : e os ditos assentos se toma
rúõ sendo• ou;vidüs na·mesma l.Hesa os referidos· 
Prelados e J'l!li-zes Ecclesiasticos de que se recor
rer, s~ elles sendo chamados comparecerem e jun
tamente o Juiy. e .o Procurador dos Feitos da Corôa 
e Fazenda, que · neste caso de1·em concorrer com 
elles; ohscnan<lo-se tudo o que se pratica no meu 
Desembargo do Paço·: ' 

1 2.. º Nestes '. assentos terúõ votos o Chanoeller 
e os dous Desembargadores dos Agg·11a 1·os mais> 
antigos qúe não honvcrom sido Adjuntos no des
pacho do respectivo recurso; e o que por elles ou 
pela maior parte se assentar se cumprirú iateira-· 
mente; ele sorte que assentando-se serem wal 
passadas as cartas, ficará sem effeito o provimento 
dado no recurso; e í!SSentando-se pelo coq'trario 
que as cartas forão bem passadas, se farú cumprir 
o provimento na mesma fórma e pela mesma ma
neira qu·e se observa ,na Casa ela Supplicação: 
fi oando sempre .em seu vigor a disposição do al
vará ele 18 de Janeiro de 1 765, a respeito da exe-· 
oução das . sentenças prol'eri<las nas Juntas da 
Justiça. 

15. • Pocém se a parte OU' o Prclad'o e Juiz Ec
clesiastico c1uizerem reconter ao meu Desembargo 
do Paço·,· o poderfü ·fa111r.r · sem que· por ·este re
curso se suspenda na· e.xednção do asscnto •que se 
tiver tomado; e para isto se lhes daráô"os trasla
dos dos autos pelos quaes no Tribunal d'á ·lliesa·do 
Desembarg;o d0 Paço se·examinará o rherecim.cnto" 
do recl!rso e do.assento que na,fprma sol;m:dita se 

-h1H1Yer tomado; e & que se 'asse11tar' se mandará 
dar ú execução peló Juiz dos Feitos da Coi·õa desta 
Relação. " 

ií~. º Não poderá a sohredita Mesa em algom 
'Outro cra·so, além dos que ficflo express'amente 
declarados neste regimento, def~rir ou conceder 
qualquer carta~ pro visão ou al va1'Él, nem ainda 
por motivos ele' igualdade de tazão ou de estilo .. 

... 
'IITUJ.o x1. -Da Fazenda qu·e pertenci! ti Reta,:<ío. 

1. º De todos ·os paramentos e alfaias da Capelia 
él'a Relação e cousas pertencentes ao ornato ·e ex
pe.cliente da Relação, se farú inventario pelo qual 
se eJ1carregarúõ em receita ao C uardà-~ió1· da dita 
Relação, que darú ao-ri ta de tudo quando o G o
~· erna dor lha mandar tomar. 

2.. º IJa vurú hum cofre de duas chaves cm que 
se rcce1'.1a todo o dinheil"o que sou senitlo appli
car para as despezas da Relação; e deste se farú. 
receita ao Thesoureiro das mesmas clespe~as que 
será ·o G m1rda-Mór da mesma Relação; cm c1uanto· 
eu não mane.lar o contrario. Das ditas chaves terú 
Jnu'na o sobre dito Juiz das despezas da Relação,. 
e outra o dito Thesoureiro; o qlrnl de t·re~ em tres 
annos darit conta perante o sob redito Juiz das des
pezas com o seu respectivo Escrh·ão. . 

3. º Todas as despczas se farúõ por follias assig
nadas pelo Go,•ernador O"u quem seu cargo ser
' 'il', e Lambem por seus mandaelos em que o Juiz 
porú seu cumprimento. 

4. º Pertencerí1õ a este recebimento- todas as 
conclemnações pccuniarias impostas abs réos por 
satisfação da justiça, e aos · Advogados por castig·o 
de alguma cal munia ou ig11orancia da lei, e quaes
cp.1er outras que forem impostas e applicàtlas para 
as despczas da Relação. Para que seja mais facil 
a cobrança das mes,lllas condcmnações, se farúõ 
livros em que sejão lançadas pelo RelaLor dos Fei
tos, por lembrança quando despacharem o~ feitos, 
ela mesma fórma que se pratica na Casa da Sup'pli
cação; e se as Lacs Gondemnações se fizerem nos 
feitos que fóra da Relaçiio se cl'cspachão, scrú 
obrigado eada hum dos EsériTães dcllcs a fazei• 
registar denfrô de vinlc e quatro horas a condem
nação, SO'b p.ena de. Ser suspenso por tres annos, 
se o feito fôr processado na Cidade ou no lugar 
em que a llelação estiver. 
- 5. º Porém, quanto aos feitos que se processa

rem em outi-o qualquer lugar elo Districto da Re
lação, sou tambem servido que as mencionadas 
condemnações se appliquem para as tlespcza'S da 
Relação; e para se tratar da sua ai·recadação, serúõ 
obrigados os Ministros tj:ne profei'irem as senten
ças e irnpuzerem as mesmas condemnaçõcs e 
muletas, a remetter de tres em tres mezes ao Juiz 
das despezas ela Relação hu111 rol, por elles assig
nado, ele todas as referidâ'S ·con<lemnaçõcs emule
tas: anão o·cm':nprindo assim se lhes não passarit 
a certidão que se deve juntar a sua residencia; no 
que terá especial cuidado o Co-rregedor do Crime 
da Côrte a que fôr commettida a mesma residcncia. 
- 6. º Pertencerltõ ao mesmo cofre as quant~as dc

clinheiro que se houverem dos perdões e commu
t'ações q,ue se fizerem confôr.me· a este t·egirnénto . 

http:conf�r.me
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7. º Pertencerá·tambem ao mesmo cofre 1a1 i'm tambem de Fiscal das' deapezas ·da Rélação; ten
portancia das fianças que se perderem, de que do por estas incumbencias mais 80:/j) rs. , além 
Será Juiz o mesmo que o fôr· da'» despezas da Re do ordenado e prnp'inas acima declaradas. 
fação, sêrvindo-lhe· de Esc1·ivão. o da receita e , ·4. º ' Haverá hum Esoriv·ão do Juiio dos Feitos 
despeza deste cofre. ' da Có.rôa, Fazenda ·e Fisc0, o qual sei·vít·á tám.:. 

8. º Na arrecadáção do dinheiro applic·aã.o para .-bem 'de Porteiro da •Chancellaria, e terú por esta 
as clespézas da Ue'laçào' na fórma ácima determi-' incu.mbencia {10:/f) rs. dé ordenado. 
nada, $e procederá por matid'ados ,do· Juiz dellas 5. 0 '.Haverá hum Eserhão da Chanéellaria, ó 
no lugar em que a RelaÇãoc.esti'ver, e quinze leg6'as qual servirá tambem no J ui~o della 1 e ·terú de 
ao redor: e para fóra deste District'o se passaráõ ordenado 80:/j) rs. 
cartas assignadas pelo ditei Juiz e dirigidas :)s 6. º Haverúõ- cloils Escrivães ele Appellações e 
justiças das terras, sem que se enviem por cami Aggral'OS Crimes e Civis: e o•mais antigo deUes 
nheiros; comminando-se nas ditas cartas a pena . será o Escrh•ão da receita e despeza elo sobredi
de que, se forem omissos no seu cumpriment'o; ~e to cofre das despezas da Relação, o qual terá de 
lhes não passará a certidão para ajuutar á'sua ·re! ordenado {10:/j)Ts., e t18'ífj) rs. de pro~inas pagas 
sidencia, e se me dará conta pelo 11.'ribunál do pelo · dito cofre elas despezas · da Relação, com o 
Desembargo do P'àço para se pôr nota em seu as~ regresso acima declarado. 
sento, que me será presente. nas consultas dos '). º Haverúõ dous Escrh·:ães da ÜuYicloria Ge
lugàrés a que fur.em ºRpositores. ' · ral do Crime, e outros dous da Ouvid0ria Geral 

do Civel: e assim tambern 1rnm ·11nqufridor do 
TITULO xn. -.,- Do Guarda Jlfór da Rel4ção • . CFime e outro · do Civel. ' 

1. 0 O Guarda-Mor, além do mais que p(}.r ·este 8. º · Ha veráõ cl'ms Meirinhos com os seus res
regiménto lhe he encarregado, terá cuidado n'os .pectivos Escri Yães: hum éla Relaçião, e o outro 
feitos, petiçúcs, e mais papeis que fot·em á Re elas Cadêas; e cada hum dos ditos Meirinhos e 
lação ou nella ficarem : e servil'ú tambem de dos seus EscriY-ães terá de• ordenado 5o:t/J rs. : 
Distribuidor de todos os feitos, crimes e 'civis tendo o .l\Ieirinho da Relaçfio -mais 16o!fi> rs. para 
q':le á Relação vierem; guardando em tudo os quatro homens da Vara, além do ordenado. 
regimentos que são dados aos ·que se1·v,em estes · 9:0 Haverá hum .l\Iedico, hum Cirurgião e 
ofilcios na Casa · ela Supplicação. hum Sangrador, eleitos por 'Votos do Chauccller e 

2. º Passará o mestno Guarda-Mór os alvarás e Desemha1•gadores, presidindo o Governaclot· ou 
provisões que se expedirem pela ·sob1·edita Mesa, qumn seu cargo servir, para curar as .suas et;1
dos 11egocios pertencente'S 'ao Desembargo do Paço;' f'ermidácles ·e de • suas fomilias. :Terá o 1\1-é<l.ioo 
que hão de ser assignados pelo Govcmadot, ou: 120~ rs. de ordenado, e '32:tf> rs. de propinas;

• 	 quaesquer outros que se houverem de exP.eclir o Cirurgião 60:/j) rs. de ordenado, e i6:/f) rs. de 
immecliatamente pela Relação, levando os emo propinas; e o Sangrndor 40#> rs. de ordenado, 
lumentos que direitamente lhe pertencerem. e 16:/j) rs. de propinas. Todas estas propinas se

5. º Tel'á de ordenado 3oo:t/J rs. , em que se ráõ pagas pelo sobredito cofre das despezas da 
comprehendem todas as addições darias para ca-· Relação, com O· mesmo regresso acima declarado, 
sas, guisamento e clespczas da Cape lia; e· além 10. º O l\1eiPinho da Helação será ohrigado a 
disso 3oo:t/J rs. de propinas pagos pelo sobredi acompanhar o Governador quando fõr á dila Re
to cofre das clespezas da Relação, com o mesmo lação e clella se 11ecolber; e o· das Caclêas serú 
regresso para a Fazenda Real, no caso ele não do ;mesmo moelo obrigado a àcompanhar ao 
haver dinheiro para o seu pagamento : e assim Gh'anc·eller : e ambos elles e os Escri l'ães serilô 
mais t,o:/j) rs. pelo mesmo cofre·, como Thesou-' do Geral para fazerem as diligencias que lhes fo
reiro delle. · rem .commettidas. · 

11,P Ha-verá ·finalmente hum Carcereiro 'elas· 
'l'lTULO xm. -D{ls mai~ Offi.cia~s pertencentes Cad~as da Relação; o qual : terá de ordenado ' 

d Relação. 24o:tf> rs. ; e tanto este como todos os sobreditos 
t. º Haveráõ dous Guardas menores, que"as... OJiiciacs usaráõ dos regimentos 'dados, ou cru e 

sistão ao Guarcla-M6r no expediente da Relação; ao diante se derem a outros taes Officiaes da Casa 
os quaes serúõ ao mesmo tempo Corredores das ela Supplicação, em quanto se lhes puderem ap
folhas e Porteiros das audie'ncias dos Aggravos e plicar, assim a respeito dos emolumentos, como 
dos mais Juízos da Relação i guardando os regi- das obrigações de seus officios. 
mentos dados para os que servem estes officios Pelo que hei por bem que este regimento se 
na Casa da Supplicação. E o Pregoeiro da Oi- cumpra e guarde na f'órma e maneira t1elle de
daele servirá para -0s ·pregões da Justiça, seri"in-' clarada, e que cl~lle se use sem embargo de quaes
do os outros em tttdo• o que pertencer aos diros ' que1· outtos regime1itos ! leis, provisões e ordens 
Juizes. · ou costumes' em •contrario, porque todos, além 

2. ·º Terá cada hum dos .ditos Guardas m•ao- dos que neste regimento vão e~~ssamente re
res 15o:tJ> rs. de ordenado, e 60·:/j) rs. de propinaS' 1•ogados,. hei por derogadds. pará >este &ffeito.só
pagas pelo cofre das· despens dá Relaçãa; eom o mente, como se delles fizera expressa e especial' 
mesmo regresso acima declarado. ' ménção. E m~ndô -á -Mes·a do Desembargo do 

3. • O mais antigo dos ditos 'Guatdas menó- Faço, etc. Dado na Rio de Janeiro,. at>s L'5 ·de 
, res 	será juntamente o Solieitador da Justi~a e Maio de 1812. -PRlNCtrg <.H.>m gaa~da. - Com 

cios Feitos da Corôa,. Fazenda e Fisco, e senir4: e$ 11pgistos co.mpé~ente~ 
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l\ESOt.uçÃo DE 20 DE MAIO. 

Manuscripto authe'ntico. 

Representação que faz Bernardo J.osé da Gama_, 
.actual Juiz de Fóra e Procurador da Real. Fazen- · 
da da .Capitania do Maranhão; em que diz : Se
nhor.-A' Vossa Alteza Real vai Bernardo José dá 
.Gama, actual Juiz de Fóra e Alfandega, Procu
rador da Real Fazenda. do Maranhão, cheio de 
magoa e aíllicçiio, representar a mais desmarna
.da e espantosa injustíça que tem chegado ao 
regio trono desde o berço da Monarchia. A Real 
Fazenda de Vossa Alteza, assim como todos os 
l'amos da sustentação do Estado, que se tem.aqui 
sepultado no mais obscuro esquecimento, e que 
devia fazer Q mais lisongeiro cuidado do recor
rente, he a mesma que, sendo por elle fiscalisada, 
o tem enchido da maior deshonra e publico de~
credito, a face de toda essa Capitania. O 1•ecor
1•e.nte, Senhor , attentamente olhando para a 
organisação de economia política, como hum 
serviço de maior consequencia para hum Gover
no, sobre o que era indispensa,•el a maio1· possi
vel vig·ilancia, só via progredi!' nesta Cidade o 
reprehensi V!'ll espírito de partido, e o sordiclo in
teresse com que se tem devasta,rlo as rendas pu
blicas. Elle via que as Repartições da inspecção 
da Alfandega e o Erario fluctua,•ão na maior con
fusão e desordem. Elle via c,ontra a inspecção 
girar hum repetido e escandaloso extravio de 
algodões, que, sendo a base fundamental dos no
TOS imp~stOS, que SÓ llO anno de 1809 montava 
a 188:000.'tt> de rs., .esta vão com tudo tão mal di
rigidos, que erão até entregues a hum Inspecto1· 
(Antonio Ignacio de Carvalho, que, contra toda a 
maxima de arrecadação, he tambem Thesoureiro) 
sem a precisa escripturação dos competentes pe

. sos, pois qt1e o respectivo Escrivão das Pesadas, 
José Candido Ferreira de l\'.Iace<lo, desde o anno 

' de 1803 tem deixado os seus linos em branco 
para se conser:var na Secretaria deste Governo, 
depondo em total abandono o seu emprego, ora 
de tantas consequencias para a Real Fazenda. 
Era sem duvida que o recorrente, como Procu
rador Fiscal da mesma Real Fazenda, devia p1·0
mover todo o melhoramento, e muito mais q.uan
do Vossa Alteza -Real, pela regia provisão do Real 
Erario com data de 20 de Junho de 1809, posi
tivamente .reprehende o de~acordo com que esta 
J.unta' tem procedido na administração ela Real 
Fazenda. Estes os motiV08 porque o rec01·rente, 
na s~ssão de 1 o de Março do corrente an no, se 

, oppôz, quando o referido Official requeria hum 
novo provimento parn centinuar no .mesmo offi
cio·, ou antes para continqar a perceber os seus 
ordenados; por isso que faltando á sua cscriptu
r.ação desde o dito anno de 1803, vinha Vossa 
Alteza Real a soffrer hum grosso !}etrimento nas 

.sua~ rendas. M.as o actual. Exm. Goyernador, 
· D. 	José Thomaz ·de .l\leneze.s, repetindo que .a, 

Junt11 só podia delibe,rar o que elle consentisse, 
mandou decisivamente passar o requerido pro,vi
mento .: tudQ , istq por seducç~o elo Escrjvão da 
}_:azenda; Elias Aniceto Martins Vidigal} ,que, sen; 
do autoado e preso pelos e.normes crjmes gi;ie •. 

commetteu de pec1,1latoJ erros de officio. e frau
des contr.a a mesr,na Fazenda, cujo conhecimen
to estav.a aind;q~>r decic\ir-~e OA Cô1·te <ltt ;Lisboa, 
vo~tou.a esta Capitania pcl11 irnrnç~o dosilfrarcezes 
em Portugal, e daqui mesmo alcan9ou 1mma 
p1:o:visão do Real. Erario, vh1do. dessa nova Côrte 
para continuar no mesmo emprego, .oJ:/tida sem 
duvida S\lb~iiptician;iente, , pois que Vossa Alteza ,_ 
Ue,a.l lh'a não concederia á vista elos seu~ infames .. 
crimes que se vêem no documento n.. 1, .-que o 
recorrent!l offerece para reclamar, como com ef~ 
foilo reclama, o seu inteiro conhr,cimento. Não 
era menos cleploravel o estado em que se achava 
a Alfandega desta Cidade. O Esçrivão da Entra
_d'a, l'l'.larçal Ignacio Ferreira, não tinha hum só 
livro perlencen te ac;i seu officio , recebendo e 
conservando avulsas as folhas que a,companhavi"10 
as fazendas desembarcadas , pab. a mesma Alfan
dega. O Escrivão da Mesa Grande, Bento José 
Rodrigues de Araujo, em quem concedião os 
officios de Escrivão da Abertura e de Administra
dor, por consentimento desta Junta, tinha o li
-yro das fianças quasi todas clesobl'igadas, sem 
legalisar os motivos que as fizerão desobrigar, e 
nos livros de conta corrente dos assignantes esta
vão por abonar os dinheiros que elle dizia esta
vão recebidos, e já remettidos para o Et·ario .ha 
mais de seis .annos, asseverando que o Escrivão 
Deputado da Real Fazend·a mandava recolher es
ses ditos dinheiros do Esci:ivão, e lhe embara
çava a escripturação dos ditos abonos em quanto 
não ''oltassem do mesmo Eral'io as quitações dos 
ditos dinheiros já entregues, sendo certo que nã_o 
voltavão do Erario os referidos signaes da entre
g·a desde o anno de i 803, o que dava lugar a 
conhecer-se não só huma má t:oncumunação des
tes Officiaes, sem se pode( demonstrar nem por 
algum termo de remessa da Alfandega, nem poi· 
algum sinal, de estar recebido no Erario, como 
tambem que huma semelhante distracção aconte
ceria mais facilmente nos dinheiros remetti<los da 
inspec·ção c,lesde. a mesma· época, visto não haver 
l\Iesa. nem Ministro que dirija aquella Repartição; 
e ultimamente, que todos estes Officiae.s entre
gues á sua liberdade, d'everião coadjuvar-se nos 
seus mutuos interesses, -na certeza de que a Junta 
da Fazenda desta Càpitania os não fiscalisaria, 
hem como niio tem fiscalisado o tempo nem a 
quantidade das mencionadas remessas. Sobre an
tigas controversias entre o Juiz da Alfandega des-• 
ta Cidade e o Administrador da mesma, acerca de 
jurisdicções e de emolumentos de vis.ita's ás em
barcações, e de marcas dos v.olumes impol'ta.dos., 
existe aqui hum real deereto de 2 de Março de 
1797, o qual <letcrmina que o foiz da Alfamlega 
tenha a jurisdicção contenciosa, semelhante ai;i.s 
Superintendentes do tabaco do Reino , cujo .regi-· 
mento he a lei de 27 de Julho de 1795, e que os 
egwloimentos das l':isitas :(já feitas) pertenção ao 
Administrador, bem como .os f;!molumentos das • 
marcas ao Erario ; ·em· observancia cio q.ue passoQ. 
esta Junta de Fazenda; .pela parte que lhe tocava, 
a pQrtaria que se vê no documento n. 2, A' vista 
pois dos .sobted.itos de~caminhos da Real Fa~enda, 
q,ue Q.i11ectiim,ente ...s:r.a;vayJI ;a . r.e~.p,onspJ:>fücl;ule do 
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recorrente, que já se suppunha comprometticlo~i 
assim na qualidade de Prooura<lor ela mesma Real 
Fazenda, ' com a jurisdicção dada pela carta ,re-, 
gia de Zo ele Dezembro de 1799~ que se vê ·no já 
citàdo decumenlo n. 1 a fl: 10·2 y, ; como na· 
qualidade de Juiz dessa Alfandega, com a parti.,. 
cula.r é privativa jllrisdioç(io clGis Superinteo\leó-· 
tes do tabaco 1:10 Reino, dada pelo citado decreto, 
passou :i dar as prov.idencias.q11e julgou a propo
sito, e a que estav;a obrigftdo. a bem do real ser
Yico, como .foi o fazer tomadias de contrabandos 
e fazendas extraviadas ao,s reacs direitos,, no c1ue 
fez al'reçacla1· aos pcaes cofres, em menos de,qua..i 
renta dias, os d ir~itos constau tes do clocu:meo.L0 
n. 3, e como foi o anticipar aos ditos dous Escri
vães da Alfan(lega, que prnparassem dous respec
tivos livros e pDpei& para 1111m exame que a.bem 
do ret1l serviço se fa,zia indispensavel,estes bem de
pressa se moslrál'ão comprehcndidos; pCilr quan
to o Escrivão da Entrada, J.\larçal Ignacio Fer
reira, d \)sappareccu ; e o EscriYão da !Uesa Gran
de, :UeHto Jósé Hoclrig·ues de Araujo, requeren a 
esta 'Junta o o.fficio ele Feilor como ,hum honesto 
efTugio, ç teve tal felicidade, c1ue, preterindo-se a 
OL-Jtros muitos pretendentes, foi logo clespacbadó 
na primeira Junta , posto que o rccorrente,.na 
mesma Junta expuiesse as suspeitosas c;rnsas de 
htnn semelbante rcq1ierimento; e pro~·asse. a ve
nalidade e incapacidade do dito EscriYão cla . l\'lesa 
Grande para o novo emprego que dolos11mente 
requeria. J'or quanto o actual E~rn. GQYema
dor, .ouv:i'nclo só o voto quasi sempre decisivo do 
mencionado Escrivão ela Fazenda, Deputado ·da 
m.c.sma .Junta, .mandou passar o novo rcqu.erido• 
provimento. H e esta-, Senhor, a rotina constan
te do Exm.. Governador, o qual, sendo aliús de
sejoso ele fazer .jostiça, com.tudo, por .conhecida 
seducção.dos.antigos perturbadores eles ta Capita
nia, olha para q recorrente oom tãp notoria pre
venção, que só par.a o , ahatet· sacrifica até os 

. interesses da ' Fllzcn<la Real, .não se Clig·1rnnclo 
oini-lo, tJCIU $,Obre as informações dos seus. Of
ficjacs novamente eleitos, nem sobre , o voto que 
em Junta deveria ser attencliclo ; pois que .nestes 
mesmos deferimentos n~nliuma outra aqenção 
ha mai~ cl9 que Q m~noiooado criminoso, Escri
vão ·da Fazenda, deferir os que. o seu capricho 
escolhe, in1erclicta toda a Junta, como se.fóss~ 
convocada só pãra assignar despachos exarados 
ao livre arbítrio elo mencionado ~scrivão. Em 
eumprimento a huma · outra .pro.visão elo .Real 
Erario, datada tambem erq 20 de .Junho de .1809, 
que m an,clavt1 por esta ..Junta se eleg;esse log·o hum 
novo Administrador para esta. Alfandega, tinha o 
recorrente inunHas ' 'ezes requQddo o seu promp

' to e. indispensaveJ cumprimento. Porém o dito 
Escri,•ão da Fnencla tinha constantemente eru
bara.gado- a sua cx.ecução, para manter a an
tiga desordem da mesma Alfandega, e.vsern.
pre .em tão, boa hora, que o Exm. Go"..erpa
_dor, qespresanclo, as repetidas ins~a'ncias · elo re
corrente, não fazia apparecer os requedmen
tos dos pretendentes que o referido Escrivão 
da Fazenda occulta·v.a .clesA:le o dia em que va~ 
gp.~11 0 me,nei~n;ido offieio , . que foi em Deie~-

TOJ\10 IJ, 
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b~o p:)ssado, mesmo antes de. chegar á esta Ci-. 
dade: a referida provisão clQ Real Erario. Vendo 
peis o recorrente' tr:anstornada a sua ,jurisdicção, 
reqµereu por escripto á q1esma .,Junta que o re
ferido ,Escrivão· da Fa2enda lhe 'eerLiUcasse quan
tas veí\eS· tinha el\e' recorlrénte promovido a clei4 

ção do dito Administrador, como tambem lhe 
certific.asse se erão lançados .em ,algum livro. os 
de maú req.u,erimcn.tos feitos a •hem· da Real Fa
zenda. ·D,cpois de muitas tlifficulclades obteve o· 
document.o o. 4,. que vale o mesmo que apre
tendida certidão, pois faz ]lllma pron plena das 
inj·u,stiças com que ·esta -Juntà tem .despresaclo 
tão attencli l''eis requeriment0s clo Regiio Proc·u
1:ador. ,E como. pois conheceu a Junta, o pesó 
que fazia hu,i;n. semelhante clocumentó,. pass'Ou 
log·o ~ pr.ecipitadamente a fazer a extorqu·ida, e 
desta sorte fo.rçacla eleição de Administrador. <f,.. 
esse tempo já. o r.ecvrrente comcça·va o exame 
na AI fondega sobre o& c!ous Offieiaes perante dous. 
Tal;ielliães e dous Escrivães, e •Como achasse os 
crimeµ de_erros de ol.Ticio., .!falsitlades. e ;fraudeis 
contra a Real Fazenda, como se vê dos ·seus res
pectivos process.os, .que · O recorrente ·offerece a 
Vossa Alteza Real? nos o. 5 e ·6, pronunciou-os 
e prendeu-os. Era inconcussa. a. autoridade do 
1;ecorrente dada pelo dito decreto de 2 do Março 
de ·1 797, ,gu.e chama em favor do mesmo recor
ren!9 toda a lei de 27.. de Julbe de 1795. Mas, 
S.enhor, aqpelle primeiro ,documento n. 1, e ro 
outro quasi ·t!xto1:q1:1i.clo .do .n. 4, e ~stes proces
sos, docume,ntos n. · 5 e 6,;·os. quaes, descobrindo 
tão avultado.s descaminhos da Real Fazenda ; 
comprehendiiio ·tambem a m:rncomunagão elo dito 
Escrivão da Fazenda, não podião deixar de pro
duzir quanto a v~ng·ança pócle inventá!', o egan
do~se a seduzir .intefoamenle o anim0 do <Exm. 
Governador par.a ,perpetrar acções que nunca 
forão. do $t\U ªntigo .caracte1·, e são as seguintes. 
Fvrmadas as elitas •culpas da Alfandega, fez O' 

reqorrente a, estil Junta , a ,necessaria participação 
para .'se prol'idenciar ,na primeira sessão, e he a' 
que se vê no clocHmento n . . 7; . e no dia seguin
te julgou ·a· pr-0posito remediar o caso que se 
e;x:peode no cloc.umento n. 8, e como se fizesse 
hum<il , tão for~al desobeclienpia, suppô.z o ' r.ê· 
t:orre,nte se obedecel'Ía á regia provisão ele 16 de 
Agosto d~ 181 o, com o i:espeito q~ie se ,deve á 
imperiosa YO~ <le V9ssa Alteza . Real; mas esta 
tcv,e jg·ual sorte, como se lê no mesmo docmmen~ 
to n. 8 ,. e de tal mapeira q1Je nem por. escripto / 
se mostrava, a causa da desobediencia, como ·se 
' 'ê no fim elo mesmo .documento. Mas que, Se...: 
oh.ar? No mesmo dia 18 o Exm. Govérnador, ou
;vindo ao caviloso e punixel reqperimento ·do 
novo Administrador "exarou o inconsiderad9 eles~ 
pacho em que suspend\a ao recorrente (sem o 
ouvir) elo ingresso cla.,Mfandcga, com as injurio
sas pahi.vras qµe o Desembargador Executor as 
fez autu;:111 e .eX;e0-utar, çozµ,o se vê no documento 
n. 9, e no dia , 18.a precipitada po~taria, docu
mento: n. · 1.0 · q~e não v.ai ·authentico, · pelo de,. 
clarado ,motivo no .. fim do já citado n. 8. ·E 
executúrão~se todas estas affrontas sem o ·rec0r.
nmtc ser ou vi.do ! J Amais se atrev.eu o reco;rre11·~~ 
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ANN'O 'DE 181'2'~ 

ar deso-bedetrét :ÍGS 'Dé'sp~clt&'s ªº Ex:m. G'~c1-' 
rrádor. JJ.s imguStàS .lei9 de Vossa Al'tezàl Reai t·éi\l'l 
sido· io'dtts as' suas &rmas, O Exm.. G'<títér'aado11 
e1mhecia esta Yerdiide; pol'êlll tn'tiito dé' propo-' 
~ito -vai' :t1Mrrcfo de phras'és tão guerreiras-, r1ão· sb 
pa-fa col'ol'ar sua .parcial•r~seln~ão ,. e àvrltàt ao 
rcdo~i·e111te do~ o'Htps· do pablic~, como prinoi-' 
pall'JJfitiíe para• o·figu:rár oa11az. ite álgúm g'tànd~ 
exoess'ct,. pretextando desde já h&ma betn pro-' 
mettida prisã6 corri que o t~tJi álnéaçado: (!) i"é-' 
eo!'rente comtudo ·fez-Ufo o trtrnquiHo o>ffi'sie, dtJ.J 
CQmentÓ n: l tj dO:'JUà·~ tlràrtdo-sa tl costlu:hada pu
l:>lícá fóral11., que se ·ufféreee á Vossa A:ltezà ,, · fei fl 
ori!;hial entregue ao Exm.·Gtivernàdbr no dia e 
httt:i: éleclat!ida n'0 fim 80 rnesriio ·documente. 
Ape5at disso i c'ontintta ff dito Bxm. Gõverna-' 
a faileP' ás extemp~ránea·s perguntas dé clil'cito; 
~ue se• vêem nos seus doµs despachos, decu-' 
meato n. 12\ e i3,. nos qnâés éomtado se nãct 
faz menção das anteriores informações do recoi'"' 
rente, pata O!J.ja intelligetteia não he fóra de pro
posito· a seguinte · àna!J!le. Tendó o recorrente 
informado sobre os reque~thentos dos ditos pre
sos' dizendo que hum passára da sala livi'e pa1'a 
a prisã·o féchada·1 logo que · se qualifico-a o sua 
,culpa;: é que o outro, pesta fbsse Oavalléiro; 
não tinha privilégio 1 por s'er o seii crime de 
fal$h:láde, expressatnente ei:éeptuâdo ma Ord. liv. 

· 5 .. tít .. i.38 S 2° ; . o Exl:h, Góvehl'allor lembra• 
se nestes ditos despachos; n. 1 2' é 113 , éhamar 
3 si1 11s respecti1"os- prbcesses , não du vidatií:lo 
di71et que era pâtli indaga.r se ó r~oorrénte tinha . 
failta·do 'á nrdad~-~ e áó iilé&m'O' pâssô o Exm. 
6 10vernadott- insenSivehnente vai füóstranélo o 
animó de soltar oHl>i~os presos éi'il:rlinósos, mes
1mo antes 'de v~í' 'á 'c'ulpa·, pêí\ tf.Uanto fa~ de prl>-' 
yosito Humà érrada reprehensiio éohti'à o recor" 

- tente~ stl 'para nio fáHárná cítafffa êrdenação que 
,v,h!» pí!ohibià ià réqoeridâ ·horri:eâagem ~ e ibcul
oa"'Se ignorar a furi'~dfoÇlfo do mesni1'1 'tecorren• 
té-;. ·e mdo.. o C'ónteúclo· nó officio n. · i 1. Colil!o 
lhe '.fü\5se'.M· entreg-.ues- õs· dito's p?óbess·os; éonl\ê'-' 
céu ·a ver'dade 'dàs re'feridà'S foformaçõcs, e 'viô 
pro'V'ada '.i 1•eforiM êú'lpa 'd'é fal5idad'é; ·m'à\l 'ficá 
Coín os· tn~JllO~ ~reéesS'o!! ~m séü pQdé\o, e p·assa 
a pesquizar 'nt>vos motivos )?-ara Jrav1'ar a pO'rtarfü 
QU antes °' l.rb~Uo fáílííc:tsó;; 'd'ó'cuntMto ·il• i•4; 
onde. já não rranr dê i'erillefü• tis füspei-í!dsàs 'é'au• 
sà~ dê ós têr éhlntl:a'f.!IÓ a . Si ;~ mas só de Mlfia ifüa• 
~inari'á. fü~silic'àção· 1de sefi'Eéh'Ça-, por ter b r~"' 
cbrÍ't!rrfe Mméçádo' ·IJ ptõ'n'utAfià hihitó íi màrg'efü 
riseádO; e coméÇádó' no cenfró do pa:pêl, co~ó 
Ire" triV'iàlis~i<ID'e ·d'é tietf~fe'cer · rlO' fo14> , é dé 
humti intellígwél Wsurpa-;ã'tJ d-C !·tfrisdicção, s'em 
aómh1do fáUar fii> hem cb'ilhêcidt»deer'etti 'dé ' 2·)de 
.Mll'rço llé ' 17!)7, que d'écidia·· é'Jaramen't~ á j'nfiS'l 
di~ão de recó'r'rén1!&, ':nem :ainclá ili~ offifüo· 'n. 
Ji'l ·j"'Júf«;} dépróls d'é seí'"êitadb pelo· mesIÍ'lo r'é'c'CJÍ'"
rente na§ ·si!uts· réSp'6sta:s:,»dhcl:i-rnênt.o n. '1P!t g r::>;. 
jrã esui va~m'poáef 8ó E~rn. G'trv&h'icfür 1Yavllrm3is 
tlré vinte ·e ;quati'o'IÍórà's. 11í'11efira 1de ·Ho o & B.tm: 

· 	G0ivél'tlâdoi' 'o 'pfünó de ~f'orltiàr 'tàlsié1àdes· 1fos 'i'e
1eri.dlos·]:lróces!!'óls tiio qe'gáfuleflte feitbis·, ust'ti<panl 
d'ó á' ·1jfir'ifi8kÇ~br 'séJ rprfVáfliVà '~os Mâ'g'isthíd'o! ; 
pteflidibd'é 'si 'acto~ fut1M!fés feito§- no'sfü 'Qt'i'arfo1 

,,. 

Generá!l debãíto·de jurámentos; e jUr11.mêMos '&&#.. 

leridas a Esc'tivãe& e Tã1belliãe's; eoftíó· Se· tê tJé> 

irJjúriÊls-o doouminw n. 15·, ~om o qu.e, àléin d'e i'fl• 

juriar ao rectiri·ente, tndstrnu sem eft'eitó à91ià prn· 

sumpção dé falsidãde contra. dous· Min isttos, do-tis · 

'l'abeUiães ei~antos:Esctitães,.emais que ttido·ll'Sl1ii 

indisp~sição, não d·t•vidànda C0'tl.lstifü}r-se até' Pro-> 

outa:do'!I de parte, é partes criminfflláS- de pcctüà

to's,. ftaudes, falsidades oóntr.1 11.. llenl Fa~end'
á1 
só parti Mhar alguma Oécasiãb de oppiirnil." e 

tilipe'ndiar o recorreflte, Ultima.mente lém~l'â"" 


se o E~m. GoYérnadar economisat à Fazenda 

R~al, expedincle / em ~O' do mesm& tiiet,. huma 

Fórtari·a em f{ue manda suspender m sO'ldos que 

o tec01·rente vencia como Auditor dás U'opM, em 
virtude dâ-lei ele 96 de Fevereiro · de 1789, e dô 
tt!al avisi:J dê Vó!!sa Al'teza, que baixou pela Re
pàrtição dos :Negocios da Guerra em o 1 º de 
Agosto cle 1808, e que até àquella d,ata tem tido 
o seu de'Vido CUf!lprimento, como se vê no do"' 
cumento n. 16. Mas o Exni. Góvernacfor, conhe
cendo a necessidade deste emprego do· recorrente, 
e apprevando que o exercite, como cóntinúa a 
éxercitar , embaraça o pagaméhto Jos soldos 
destinados pela mesma lei citada, só para o atro
pelai', ou antes mostrar o espirito com que ellé 
thesml!> Exm. Governador tem ptoéetlide em tudo 
,o mais; e l_!ão póde. o recorrente dar omro doeu..: 
men'to senão este IJU~ offereeê fio fi. i 7, poi~ lhe 
siio cortàdas todas as demais ressurças, eomo se 
comprova pelos do~s já citados documentO's n. 4 
e· n. 8. Eis aqui, Senhor, ô premio que lt1cl'a' 
o ~el l\1inistro de Vossa Alteza quando fiscalisa 
á Real Fazénda. , O recorrente tem protestada 
fahtos prejUiMs da Real Fazenda, e roga á -V: ossa 
Al'tcza Real haja por bem fazei' éónhecer ele todo 
~ expendido1 A deso1·dem éÕntint'.ia nesta Capi
taniáj e depois de pisar-sé hum real decre'to, ficiio 
livres os criminosos; e o Regio Proeuraclo1• fiscal 
háo sô fica despojadó injuriosárnehte da sua ju... 
~isdic~ão' éómo até ameaçado de provar qualquer 
dfa hlima inevitavel prisão. Maranhão, 2 de Ju
lho de 'i 8.1 o>-0 Juiz de Fóra Ptàé'urador da l\eal 
Fàzémlá, Bernanle José da Gáma ........llespondcu d 
Pl·ocura<lo-t da Fazenda :--Por mais que se tenha 
dlffiYt.ai'atlo, é'Stranhádo e proV'idenciado contra os 
ftespetis'mos; exé."éssos e abusos ele junsdicção de 
11-lima g"ránd'e<partedosGo'vernadoFes dhste 'Estado 
ifO- B'taz~l e 'dómiriios ul-h'amarinos-, ordenando'-'Sll! 
po·r muitas ·ord'E!ns regias, que el'lles nãé s'e il'l .ii 
tromettão ' nem tén1hão ingerencfa á·l!guma ·nos ' 
neg'obios )udicia1fos ; ·M elles sejão ciYiS cm 
criínin.aes , . por isso que elles- são' da p1'ivativa 
Mínpeteâõi'a dos l\fagi!strados e· tl'os Ttibunaes ! 
tiãó lem sido· possivel eonse~uir-se o devido 
éumJ>'riméílto destas ordens, em graviSsimo dartt• 
no 1e prejuízo da admtnistração1 da ;Justiça, 'lia 
'll'rree'adaçãe da~ :qeaL ·Fazl!nda, do· 9oeego e ti·an- . 
qú'iU'iPade dos povos ,.. 1é• dos ime!lmos Magistrados · 
tailta's 'vezes 'im11ltados·, .,süsp-ensos e preso>s ·in._ 
1:1õníp,etenteü'.lente, fa11endo granffe..par'l:e 1l:1os slJ• 
bre!Iitb's· Go"1ei•na'dol'ei:I' htini mal MleFliHdo· l:là~ 
~lrlpWif de (abater 'aus olhos ·d'os mlismi>!f. pt:Wos , a 
aufof'illàde que 051-nó's~6s al'.rgustoiJ S'oherárw's tem 
'defeg~do e de.posifa<do nos di'tos M-á~istnr'd'os/ parà 
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AJFli.O DE 18 l!Z~ 	 3l 
à exet~i~a1'ém no ·seu °re'al' nome~ 1tmhY: ·a0 .fi1m: de. visães e 'PT~'Vlimenti<i>:s das pr0prieda~es, º"ser
fal(erem sinistrametite enterrdm• que netles Gover~ venti'as de quaesquer ofti0ios. em 'fUe ~s Ãi~os 
nadoreide'side-roda quanra &llloridade ·se hou"er: Procoradonts1 R.eg:íos nãQ forem ouvidos·, m~ 

• 	 d'e l!Xéréitar, e •que 1íl!ldO ·Cf1'HmlioQha -depende ·do, positi.vamente Se. d.etermilil!ai que elle~ i>espQqdâ&; 
seü•ái•hifri!o: e vontade. Estes. trMi·s·simGs e (ataes tmlo quanto se lhes 0tier:eee11; j:irocu·1iando sQ-ob
ácbiitecim~mos. se tem exfierimlÍn'tado infolízmen- senem. piontimlment~ now ditos· p1«>vim<mtos a~ 
te cl>m o maior e*C'ess(; n~ssa Capitania do Ma- ,leis, regimentos e ard.enSo regias·. Não sei se este. 
ra:nlíarr, J'.>f!r' huma serie continuatla rl!raflsmütida ' abusivo proc:e:limento foi ou nãn·p11esente á, St~a 
dé huo aos outros; e apenas intétrômpida ]>or Alteza Real, pela Repar~içã.o· clo Real )';rario. ll!l 
dous que, fendo Servido tt'a referida Ca•pitania, porém ~e supp~r que,. se. foi com effeitq.presea~e, 
té)ll 'sen>ido é servem hoj'e Ele· ornamento ª' este terá o mesmo•$.era,hor dat'to, pela dit<1. Repattiçi.o" 
Conselhó, quaes são os Conselheiros D. Diogn de a 0ppo11tuna pcl'!>videncia 'lue o casa exige, man~ 
Sou:t.a e Arit<;iniE> de Saldanhá d'a Gama, ·seiido dand<:> effectivamente cassar o ~eocfonado pi;o
muito' para sentir que o• actu.al Go'Vernad-01· e "l'imenfo e ,passai• competeotcmente Qutro a pesSOA 
C.apitão General da mesma · Capitiwnia, ' D. José ido.nça. Todavia, deve levar-sé liljldo isto á Pelll 
Thomaz dé l\:Íénéze's (dotacl0' ali·ás- da .melhor in- . presénça do dito S:enhor, para que-, á vista do 
dole),, se deixasse illudil' dos mÃos' ciemplos- ~o ponde11ad-0·, .se ·sirva provâde!'JCial! p'ela meneio~ 
~éti a:ntecessQt, para adoptar aquelle mesmo sys- aada Repartição .com~ o caso exige, na hypo,.., 
tema eontra os ~ágistrados; exemplos estes que these de não estar já. providenciad,q.,, Nesta mesm,a 
acahão agora' de ser des-approvados por Sua Alfe- h-yputhcs.e se ~eve levar. igualmente á presença 
zá Real , dando sobretudo muito saudaveis e augusta do mesmo Senhoi-, tudo quanto nesta 
!abias prõvidehêias. ' ~esbes fataes exemplos ~ fo.. l'epresentação refere o Juiz d~ Fóra eom estes 
l.'D~ntad'o-s notoriamente pela intriga ' dos antigos1 motivos acerca do sobrecUt0 Escrivão Deplltado. 
.perturbadol'es'i:lo socego publico daquella Capita- da Junta da Fazenda; e nm a ser que tendo 
n,iá, rrascêrão os despatismos e estranhos proce- elle side> autuado, pronunciado 1 e suspenso des.: 
dimentos do sobredito Governad<fr actual ; que · tes empregos, nó anno de 1806~ pel-0s enormes 
fazem ô objecto desta· reprêSentação; e exiigem crimes de peculato e de erros e fr~udes que pcr
~om effeito prompt-as e opportunas providencias ,. petr.ou caniti-a a Real Fazenda , como mostra o 
levand-0.-se piara esse fim li presença , aNgusta .âr@ pr.ocesso criminal junto P"r certidão na do.cu~ 
mesmo Serth'(}t', He o pritlie~ro destés pro·c~di..: mento n. 1, do qual tinha aggravado parà o Juiw. · 
menta'!! d pr0vimt'mt0 que <> sobred~1to Gove1·11fa-' das FeitGs da Fazenda da Casa: da Supplioação de 
dÉlt' é• C·apitão General actual fez pass.ar na Jimtai LishQ.a., seguincle· pessoal~ent!J e me.smo aggra
dá Fazenda d'á referida Capitania a 1Jtósé Cand>i<to; vo, voltíwa para esre Estado sem estar ainda de
Flitreira tlé' Maoedo, para continuar a Ser'Vit •o ,- eidido. o aggc.avo e1a sua ca~a, por occal!'ião da 
ofilcio de Esé111ilão das PesadÍl-s do algodlfo ·;-, d!l' pri.meira iinvasã.(I) dos.Francezes em Po,rt.ugal, no
que depende a áirrrecadação dos n\nos impostqs · anno de 1807., e-se mettên. .novamente no exer

·cstabefocidas sebr{J este genera, sendo eUe· Offi- eicio1dos referido& empregos por huma ·a!lde.W. do 
eoial aott:1á'l da Secre~aria do Governo dá .rnesmai Real Erario,.ohti'clá 1com positiva ohrepçáo e su
CaJ.llitahia, e tendo plfr issa toda a eseripmra~ão. hrepção. Sil.a ,Alteza Real, á vis.ta desta inan~f-esta 
p·OO" fazer desde o anno de 18~ emdiante·, .sem,at"' ebrepção e subrepção.. , e dos grandes males e 
tender· ae>s officio& qtte fe~ .o Jtii·t de Fora aott1al , incon:venientes que·della tem ,res:altado,..com es~ 
domo :J',rocurado·r,da C()l['ôa e Fazenda <ln .dita Oa·pi- e:andalci ·da sua indefectível justiça., h:a de haver 
t ania)patJàSe neg:at•arnenei'onado·prt>-V'imento. Nfa· p0r bem dos.eu real serv•ÍÇtl1 e·da: .aua, lt.eal Fa
pi>de entrar ·emuu·vic!la a irreg!JJJ.a'l'idàd&dest.e pro'-' zenda, dar ·:a pr.o'Videncia qne e caso exigJ? .po11 
cooimento attt'ibuirlo à. infl.u.eiileia abs-olu'ta qu~ & aquella mesma R.ep·ar.tição do Real Erario; ,l'e
blesnro Goverhádor se tem aF1"ogado nas d'eci-sóeS' mo·vendo effectiv,aim:ente -.dos. d.itos 1empregos ao 
da J•unlia, de· aoerdo c·Eml o•Es~frivào Depllit.ado ela;· meJl1l'Cilmad Elias Aniceto• Martins Yi:di.gal:, . até 
mesma·J1unta., Elias- A°'iedto Martins Vidi·gal, q~e que se m>0stve·.Iii:vre e· puriiic'ado· competeotemenr 
o tem >paira isso' &edU~do aos·seus fins be'l'il al•heiJOS. te dos cri!mes por qlile •se-acha pronuneiad:O ~ . iJue 
doeonlietcirnento:do·clijltuG-0;vemador, comb·depois.. aliá:s se-,mostr.ão legalmen~e pro-vados no oitado 
direi qu.ainclo·lTatàr d.estéiESdFi~ã.o da Jrntá,.oo seja. processo . do ·n. ;i. He :o :se·g.nn:do e tereeilio .eles.. 
pe'los-uútfes •e'àà~nos que-.de9te pró'viment-o,.resui- . tcs procedimentos o despotismf) e mainifes.lio ·ex
tão á atl'ooadaçiio 'dá Real Far.efil<tn põt fálltài da.• c:esso ,de jnri;.;dio~ão ., conh q1Jte o 'ditmo 'Go'Veio ~O(I · 
!ma eir:ficf'é •escrip.mriração, lj111e deve 1md1ar. s~pte e .capitã>o-·Genera1l .mandou soltar tla Cadêa 1pu- · 
fiin ·dta •fl'.a1f(Mi1à diasJléi's; •<>"ti seja ·peloS>){}t!litf'OSIDa• Mica daquella €idade ao Escrivão da M_esa Giran-... 
lies é'i:lfJ'C'Oh·vemedtes ·'f(üé O·alvai·á.de 'S de·iltilleilio de .da â.lfandega d:ella ,. Bento ,José R·o.drigiires de · 

' 	de i@217 •se 'p.rapôi llo~utela11, q_11a~do deter~irro<n :Alraujo; e ·ui Eseriwio da en tra.da d:a mesma Al- · 
qae1·nenlí1i1ma1 pessoa podes-sé •ser:vif dous·officíos,.. fand-egn, :M~Ilçail Joaquim FeJ•reira.~, estaod.o am~ 
Q'.inda>qae :fóssem cbmpaliveis·, ·sem elll'.pressa iper- bas 'PPesos á oedem~ do · sohvedita 1unrde. ~óra 
rtiisstlo ' Pe'g~a i - ou ·seja fiàalmetrte 'Pe'ltJ. ~0"10 e (que ·-,ta.mbem l~e Jufa .da .referida . '.Alfatildéga) , e 
a1bsflllhto despr~ ·dã'!Í -6bjeo~àes1 do s'oi>redito •Prl1-'- pron mteirrdes par 1elle 41 pr.isão e livràment o .nos . 
ctirád&r lla..:Corôa é•Fàte'nJlá' , . 'tão 1'eeóD1mén flia-' dous1p1rooessos • flrim~naes; .•formados cGmp~tente- 
vifü· irceroa: l'l.oli-'PlÍO'VÍiilént&s• ~ij "~Jlí:aesiquet -Offi- rn'et'l1e por erro& e p:rev;aricações dos ~ditos ofilcios,_ . 
dos, P.elo door~tó · a'e ·M dé.,Maio-· cfe . r706,-~1J · e ,em daml!lo ·e•pr.efúÍZo dia ReaL F,azend.n, .qcre nm 
'JUal i:iio -só se·dêdlerão· fiúlltas-'à'9: oMftlf!,. -{>'rG-' juntoH li-OS- ·doçUmeutos c\o& ins.· 6 .e 7·, aonde se .• 
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encontrão ·os·· exames judiciaes desses enos e 
prevaricaç~es; · passando o·.dito Governado1· não 
só a conhecer e détiberar ·8obre a justiça·, legiti
midade ~ competel1cia dos mesmos pTocessos, por 
meios insoli[0s, illegaes, ei•até offensivos da boa 
fé' que ·o ·direitt>'présume ·sempre ·haver nos l\ia
gistraclós Cjll ando pro.cedem em razão dos seus o.ffi
cios, 'em quanto se não mostra o contrario, como. 
he•de vê1' ·nos documentos dos ns. 11, 12 e 14; 
mas até a dMlarar •de seu. proprio arbitrio im
procedentes, e · de nen'hum effeito o. sobredito 
processo ·e pronuncia concel'nen1es ao segundo 
réo, !\'lanoel Ignacio Ferreira, 01·denando que .con .. 
tinuasse· a servir iaquelle mesmo officio de que 
fôra suspenso p·elos dilos crimes, como de facto 
se acha aolualmente servindo por este estranho e 
escandoloso 1JJeio; e a conceder finalmente ao 
outro réo, Bento José .Rodrigues de Araujo, a 
sua casa por h-0menagem, em ra.züo de ser Ca•val

·Jeiro 'fü:i O.rdem S. Tiago , como se para isso ti 
vesse autoridade ou jurisdicção que a lei do Reino 
sómente C'Onfere ao Juiz da Culpa,-naquelles mes
mos' casos em que pbdé ter lugar a homenagem., 
p elo ·preceito ' <lá Ord: do frv. 5° tit. 158 . § 2°, 
quando respondeu ao officio do referido Gover
nador, em que o increpava de- não ter concedido 
a dita homenagem. E~tes despoticos e abusi l''os 
procedimenlos·tem em si mesmó gra1'ado o cunho 
da sna proscripÇão' C"repro\·ação, .em consrquen
cia da manifesta e absoluta falla de jurisdicção com 
que forão obrados; nem mesmo elles se pretextão 
com algumas daquellqs especiosas razões de que 
lanção müo "OS Governadores que entrão ern se-· 
mel'hantes emprezas, para as color,ar, estando sal·· 
tando. aos ofhos, que mio .houve nem se·produzio 
ra:ião alguma p.a.ra que o Go·vernador se intromet·· 
tesse no con hec'imento destes negocios, que to .. 
carrn''pri va.tiYa ·e exclush•amente a.os compelente<· 
l\lag'fstrados ·~ á Relação do Districto, meios este~ 
e recursos legaes que em nenhum caso se deve-· 
rião p1•eterfr, qual'lto mais neste que era de tantaó• 
consequencias,. e que' tanto pífectaY.a.e prejudicav ~ 
a Real Fazonda,_pela continuação e consenaÇão 
de _Officiaes qll'e se achavão com cnlpas form(ldas: 
de •erros ·e pTevaricações nos seus respectivos offi
oios de arrecadação da mesma Real Fazenda. 
Isto mesm:o se torna muito mais estranho e ioto
le~avel, por ter aciorescido sobretudo a positiva 
inhibição que ao sobredito Juiz de Fóra e da Al
fat}dega fez o mencionado GoTernador, ·de entrar 
mais dentro da Alfandeg·a, e de exel'.Citar mais act9 
algu·l1!1 de jurisdicção dentro della, ordenando que 
os · Offioiaes da Alfandega não lhe obe,decessem, 
neqi. cumprissem seus mandados r com o funda
mento de que, haTeudo-se creado, pelo• decreto 
de 2 de Mary.o de 1795,, hum lugar de A'.dminis
tfadot' da mesma Alfandega, se declarára por 
outro decreto .,, de 2 ele Março de 17!)71, c1ue ao 
dito Arlministrado1•pértcncia a jurisdicção econo
mica da d·iit:a Alfandega, que antes da sua creação 
exerc iâ o Jniz de Fúira ~ e que a este sóm.ente 
ficava perteoeeu~o agora a conteneiosa, c1ue no 
Reino compete aos Superintendentes. do Tabaco 
das Prn"Vincias., eni conformidade da lei de 2:r de 
Julho ·de 1795 , , para ·cujo .t:x~rcicio dü.ia .o•.dil~ 

·,Govevnaclor•, não era nec&ssario o ingresso na 
Alfandega, como .túdo se manifesta dos d0cumen
tos, aqui juntos~- debaixo dos ns. 7, 8 e ~, senda 
està inJiibição ~sim determinada, depois que o 
àito1Jui?. de Fóra e da Alfandega formou os. sopre
ditos processos criminaes contra os mencfooados 
Escrivães della, e procedeu dentro da mesma Alfan
dega aos examesjudiciaes já enunciados nos livros 
da si.ia respectiiva éscripturação e repartição, fazen
do-os lançar e • claµs~ra1· para se ontinuar op
porlunamentQ no conqecimeoto e progresso dos 
mencionados ,processos, de tal ·sorte, que foi tudo 
dcsapprovaclo pe~o mesmo Go,vei:nador, mandan
do abrir e entregar os ditos livros ao mesmo tem~ 
po que mandou soltar aos referidos Escrivães ·; 
sem se deferir á !'!\presentação que. havia feito o 
mesmo Juiz <le Fóra á Junta da Fazenda, -dando
lhe conta deste procedimento, e requet'endo que 
se dessem com este moti"Vo novos livros, para 
nelles se proseguir o expediente <la Alfaníleg·a: To
dos estes procedimentos do Governador attribue 
o J'uiz de Fóra, como jú disse, á dextreza e 'intriga 
com que o s0bredito Escrivão daJ unta sonbeilludir 
o mesmo Governador, pàra conseguir a conserva

ção de taes Officiaes na Alfandega, pela manco

munação que com elles tinhà nas prevaricações 

.que os exames mani festárão, e nos abusivos e cri 

min usos· factos declarados nesta representação. 

l\las elles não se fodem de modo algum sustentar, 

ainda mesmo com o motivo da fo,lta de jurisclic

ção do Juiz de Fóra, que procuravão deduzir do 

citado decreto : porque declarando-se nelle que 

ao ;Juiz de Fóra competia a jurisdicç:ão contencio

sa que, pela sobredita lei, compete no Reino aos 

Superintendentes do Tabaco, em tudo o que fôr 

applica vel; he manifesto que, pela mesma lei, 

no § 8°, lhe estav'a expressamente permittido o 


· ingresso na Alfandega e o exame cios livros, assim 
das fianças como de toda a arrecadação, e que por 
isso nem huma nem outra cousa lhe podia ser 
' 'edaàa; muitQ principalmente sendo certo que 
o djto Juiz de Fúra, ainda mesmo sem a jurisdic
ção do Superintendeu te, e sómente na qualidade 
de Juiz de Fóra, tem toda a jurisdicção para 
conhecer e devassar dos erros de officio dos Offi
ciaes da Alfandega, como he expresso no § 5° 
da ,sobredita lei . Deve-s.e por tantq levar tµclo 
isto á prnsença augusta ele Sua Alteza Real, igual
mente com todos os documentos 01•iginaes que 
acompanhão esta represe!_ltação : con.sultando 
ao mesmo Senhor que haj•a po1· bem de&appro
:var,e estranhar todos estes procedimentos do.so
bredito (;overnado1· e Capitão General; orde,
nando que elle e os seus successores não se 
inlromettão mais nelles, e nem êontinuem;nem 
em q1.1Gtesquer outros que forem de jurisdiçção e 
aut.oriclade judiciaria , e da competeueia dos 
Magistrados e Tribunaes; deixando ao Juiz de 
F.óra ultimGtr os meopi9Qados prQcessos criminaes 
e prflsegnir nos ·seus devidos termos, dando ap
pellalj)ão e aggravo para onde cowpetir, e fazen
do, piara es~es fins, o Go,·ernaclor repôr tudo no 
antigo estado em que se achava ao tempo em 
qqe (.o mes)ll.o. 1Gtovernador nulla e indevida
mente s.c i1.1tro,nleue11 a conhecer e deferir, ~obre t 
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este negocio; sendo as1J_im novamente presos os 
ditos Escrivães, Bento José Rodrigues de Araujo 
e l\fa.rçal Ignacio Ferreira, na~mesmas prisões 
da · Cadêa publica em que se achavão, e nova
mente suspensos dos officios até final sentença. 
Ordenando outrosim, que fique de nenhum effei
to a inhibição do iRgresso da Alfandega que o 
dito Governador e Capitão Genenal irrogou in
devidamente ao dito Juiz 'tle Fóra; bem como do 

, cumprim,en~o dos seus mandados pelos Officiaes 
della, para queíhe seja livre proceder como cum~ 
pre, na conformidade da sobredita lei e decreto; 
expedindo-se para todos . estes fins ordens ao 
mesmo Governador, ao Administrador da Alfan
dega, ao Juiz de Fóra e ao Ouvidor da Comarca 
que intimou ao mesmo Juiz de Fóra a sobredita 
inhibição, para assim o cumprirem e ficarem en
tendendo, fazendo-as registar nos livros compe
tentes das suas repartições, e enviando certidões 
de se acharem registada~. Deve-se outrosim con
sultar ig·ualmente ao mesmo Senhor, que haja 
por bem mandar devassar e co11hecer das pre l'a
ricações, erros e abusos praticados pelo sob redi
to Escrivão da Junta da Fazenda, Elias Aniceto 
Martins Vidigal, depois que elle foi restituído a 
este emprego pela sobredita provisão. obrepticia 
e subrepticia do Real Era rio, assim na .Repartição 
da Junta, como nas outras da Alfandega, e da 
Inspecção do Maranhão, e bem. assim dos que se 
dizem praticados pelos Officiaes e émpregados na 
Mesa da In~pecção, remettendo-se esta repre
sentação do· Juiz de Fóra, por copia, para servir 
de corpo de delicto da devassa, e que esta devas
sa deverá ser commettida ao Chanceller que Sua 

. Alteza Real fôr servido .nomear para a Relação 
que por bem do seu real serviço e dos povos 
manda crear naquella Capitania, o qual pro
nunciando e prendendo aos que achar culpados, 
remetterá a devassa ao Juízo dos Feitos da Fa
zenda da mesma Relação, para. serem sentencia
dos como fôL' de direito e justiça' e huma copia 
da referida de,' assa e da ultima sentença ao Con
selho., e outra ao Real Erario. Quanto porém' 
á suspensão dos soldos de Auditor das Tropas do 
Maranhão, que o referido Juiz de Fóra se acha 
servindo em observancia do aviso reg'io expedi
do pelo Ministro e Secretario · de Estado dos N e
gocios Estrangeiros e da GueJTa em o, 1 º de 
Agosto de 1&08, na conformidade do alvará no
vissimo; deve-se passar brdem ao mencionado 
Governador e Capitão ' General para informar 
eom o seu parecer, declarando a razão porque 

· ordenou a dita suspensão, em ordem a defevir-.se 
como fôr justo sobre a provisão de habilitação c-0.m 
que deverá requerer, pela estação .competente, a 
ordem necessaria para o seu .pagamento, se lhe fôr 
devido. O que tudo sendo visto, parece ao Con
selho o mesmo que a0 Desembargador Procura
dor da Fazenda , com ·quem se confo,rma, n~ que 
respeita aos ,Officiaes . de que se trata nestes pa
peis; quanto porém a0i .Goverdador, he o Con
selho de parecei» que Vossa Alteza Real mande 
tomar conhecimento ·sobre os factos de qúe ise 
trata, para depoi& deliberar .como fôr servido. 
füo de ,Janejro, em 18 de Novembro de 1811.. 

TOMO II, 

- ResolttFâo. -Cnmo parece. Palacio do Rio de 
Janeiro, 20 de Maio de 18~2.-'-Com a rubrica 
de Sua Alteza Real.-Aoha-se no1Liv. l ºde Reg. de 
Consultas do Conselho da Fazenda, á. 'fl. 44 v. 
ate 55 v. •'' 

PROVISÃO DE 2•5 DE MAiO, ,r 
Manuscripto aut)ientico. 

D. João por graça de Deos, 'Príncipe ,Regente 
de Portugal e dos Algarves, eté. Faço saber a vós 
Ou vidor da Comarca da Í'àra'hiba, que sendo-me· 
presente os abusivos efotoleraveis prooedimentos 
praticados por huns poucos Irmãos revoltosos da 
Santa Casa da l\'Iiseric·ordia da Villa de Goiana, os 
quaes (sendo pela maior parte ecclesiasticos) es
quecidos da fraternidade e caridade cbristã, pas
sárão, só pelo seu orgúlho e particulares paixões, a 
riscar daquella Irmand1ade alguns Irmãos com. 
expressões diffamatoriás ·e.insultantes que se lêem 
no escandaloso termo de 24 de J unhO' de 1806, e 
nos outros subsequentes, atrevendo-se a attentar 
desacordada e-temerariamente contra· a autoridade 
d·o Ouvidor Corregedor que vos precedéu, e das 
providencias por elle e pelo Juiz Ordinario da sua. 
commissão dadas 'nos provimentos, que, com 'õu
sadia insolita, declarárão de nenhum elfeito huns; 
riscando outros; constando-me igualmente o es
tado de confusão e desordem em que a dita casa 
cahio pela falta de contas e escripturação, pela 
má administração de seus ·bens e sinistra applica
ção de seus rendimentos : para .que cessem de 
huma ' 'ez tantos escandalos, e se restabeleça a paz 
e união tão necessaria ·em hurna corporação que 
tem por objecto os mais pios e caritativos fins; 
attendendo ao que com resposta do Procurador 
de minha Real Col'ôa e Fazenda se me expqz em 
consulta do meu Desembargo d·o Paççi, c·otn cujo 
pat_ecer fui servido 09nformar-me po'r immediata 
resolução minha de 8 deste mez e a,nno: hei por 
bem determinar que os Capellães não· sejão .Ir
mãos desta Irmandade, e lhes seja vedado assistir 
ás mesas della, e que as rendas da referida casa 
se arrematem em hasta publica a quem mais der, 
não se podendo jámais ap-plicàr-para demandas ou 
representações ·de capricho vã'ó, nem para outro · 
qualqµer fim diverso do seu instituto, por mais 
especioso que seja: e mando-vos que fazendo-o 
assim executar, cumprindo cxactamente· a lei de 
18 de Outubro de 1806_, tomando as C'Ootas que 
estão ha tantos annos pot'tomar, e procedendo exe
cutivamente conti·a os Thesoureiros e l\lesarios 
alcançados nellas; façais chamar eeffe~tivamentc 
restituir á mesma frmandade os Irmãos injusta
mente expulsos po1· aquel~e termo cl'e ~4 qe Junho 
de 1806, o qual , e os mais concernentes a tal 
expulsão e todos os · outros que temeraria e ousa
damente se escrevêrão contra as mencionadas 
providencias do vossq antece~so~ , ,seráõ cassados 
e riscados de maneira , que mais não possão ler-se, 
averbando-s~ competentemente nas suas margens 
a nota de que assim se praticou por effeito desta 
minha real résolução" ficando ,aos ditos Irmãos
salvos os mçioS'legaes có_~tra <o~ referij:los p1:ovi
men:t,os ,' quand'o os julguem offensivos des privi
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legios á mesm~: cas~ outo1•gados pelos meus au
gustos predepessores. E para que n.ão fiquem, 
iJilpunidos e seµi alguma correcção \l desvario e 
ip.subordinaç~o com que attentárão c,ontra a obe• 
diencia e respeito devido aos Magistrados, cuja. 
autoridade tanto convém manter illesa : orcleno
vos que façais ri&c~r Iogo clí.1 sobreelit'll Irmandade 
todos estes revoltos.os IFmãos ' q-ue <!,Ssignárão 
aquelles termos, menos~José Gomes dos Prazeres, 
que declaro1,1 p fazi~ pon vencidp em •votQs; e que 
outro sim façais lQgo sahir pa1·a fóra ela Comarca, 
~té segunda orÇl.e;w minha, ao Padre Antonio da 
Silva e Souza, que , .sen.do Capellão e assalariado 
pela mesma Santa Casa, erigio-se em ~roveclor, 
con~ra as disposições do compromisso , e foi o 
principal aut,or de todas estçis perturbações,. in
sulto's e desordens. Cumpri-O' assim, fazendo re
gista~· esta nos livros da Sanb Casa e nos dessa 
Ouvidoria. O Príncipe Regente Nosso Senhor o 
mandou por seu especia~ mandadopelos Ministros 
a,baixo assigoados <lo seu Conselho e seus Desem
bargadores do 'Paço. João Pedro Maynard da 
Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 25 de 
Maio de 1812. -Bernardo José de Souza Lobato 
,a fez escre-yer. - Monsenhor Miranda. - Paulo 
Fernand.es V.iana. -Acha-se a fl.. 72 v. a 75 v. do 
Liv. l º de N?~ação das Ordens que se-expedem pela 
Mesa do Desembargo do Paço. 

PROV!SÂO DE ·25, DE MAIO. 

Manuscripto authentico. 

O Conde de Aguiar, do Conselho de Est~
do, etc. Faço saber á Junta da· Administração e 
Arrecadação da Real Fazenda da Capitania do Rfo 
~rande . de S. Pedro do Sul, que sendo presente 
ao Príncipe Regente Nosso Senhor o requerimento 
de Marloel Rangel de Moraes Azevedo, Porteiro 
d!!sse Tribuna~, em que pedia, em attenção á sua 
avançada idade e serviços obrados no decurso de 
mais de vinte e oito anQ.os, abonados por·cssa 
Junta em sua conta de 7 fie Agosto de 1810, huma 
~j uda de cu.sto e \l faculdade para nos seus impe
dimentos servir hum filho seu do mesmo nome: 
foi omesm~ Senhor servido ordenar que a refe..., 
rida Junta lhe mande dar a quílntia âe 150:/j) rs. 
annuaes, a titulo de ajuda ele custo, além do orde.., 
nado que') percebe, servindo nos seus impedi-. 
mentos Manoel R;ingel ~e Moraes Azere,do seu 
fil,ho : o que assim <:umprirá a mencionada Junta 
sem duvida alguma. Vasco Henriques de Amorim 
a fez no Ri_o de Janeiro, em 25 de ~laio de_,1812. 
-=-Antonio Mariano - de Azevedo a fez ·escrever. 
-.Cqnde de Aguiar. _:_Ea;trahida a p,. 1_22 v. do 
iiv. 2° de Reg. ,de frovis,õe& ea;p~didas pel.a. Conta-, 
daria Ger_al da segunda Reparti,:ão rJ,o Thesouro. 

PROVISÃO DE 25 DE l\fAIO.
' 

Manuscrip,to authentico. 

0 C.on.de de Agui~r, do , Co~selho d~ Esta
.do, etc. F_~çp sal)er á ~nta da Administração e. 
.Arrecadação da, Re,al l"azenda da Ca~itania de_ 

Minas Ge1·aes, que o Príncipe Regente Nosso Se
nhor, tendo considetação ao officio que o Gover-' 
·nador ·e Capitão\:&eneral dessa Capitania dirigi@ . 
á Secretaria de Estado dos Negocios Flstrangeiro!:i 
e ·da Guerra, ei:n 1 o do correate mez, sobre os sol
dos. que deveráé perceber as praças milicianas 
~ue ahi se achão empregadas· nos difl'erentes desc. 
tacamentos e outras commissões até aqui perten-' 
centes á tropa de linh\:í : foi servido determifla1' 
que ellas venç~o, cm quanto estiverem occupac\as 
náquelle exeroicio,os mesmos soldos que percebem 
as de infanteria e cavallaria de linha desta Côrte: 
@que se participa á mesma Junta· para sua intel
ligencia e devida execução. V asco Henriques de 
Amorim a fez no Rio de Janeiro, ep:i 23 ele 1\Iaio 
ele 181 2. -Antonio Mariano ele Azevedo a fez 
escrever, - Conde ele Aguiar. -Ea;trahida de fl. 
122 do Liv. 2° de Reg. de Pro1,isões expedidas pela 
Contadoria ·Geral da segunda Repartição do Tltesouro . 

D:çCRE'l'O DE ~6 DE M·AJO, 

, Manuscrip~o a,uthentÍC'o. 

Havendo o Cónde elos Arcos, Governador e 
Capitão General da Capitania ela Bahia, feito su
bil' á minha augusta presença o quanto seria con
veniente; para a educa9ão da mocidade, crear 
cad-eiras de ler e escrever nas Povoacões da Es
tiva e Aldêa, no Termo da Villa de :Jgguaripe ; ·e 
Nagé, no T,ermo da Villa de Maragogipe: confor
mando-me com o seu parecer, hei por bem crear 
nas ~obreditas Povoações as mencionadas cadeiras, 
ven9·endo os Professores dellas o mesmo ordenado 
que se acha estabelecido para os de iguaes cadei
ras na mesma Capitania. A l\1esa do Desembargl} 
do Paço o tenha assim entendido e faça executar' 
com os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Jan~iro, em 26 de Maio de 1812.-Com a ru~ 
Iirica do- P1focipe Regente Nosso Senhor. -Acltcl
se nq Liv. 1º de Reg. de Decretos, a ft. 120 v. 

ALVARA' DE 26 DE MAIO. 

Coll. Braz. - Delgado. 

Ep o: Principe Regente faço saber aos c1ue esle 
alvará com fol'ça de lei· virem, que tendo-se es ti~ 
pulado no artigo 21 do tratado de c·ommerci() e 
nav~igação ajustado· em 19 de Fevereh:o de 1810, 
com o meu antigo e fiel alliado F;l-Rei da Gram
Bretanha e Irlanda, que todos os portos dos1meus· 
dominios, onde hajão ou possão haver Alfandegas, 
sejão portos francos para a recepção e admissão 
de, quaesquer artigos da. producção ou mànufa~,
tu.ra dos dominios br\lannicos não d~stinados para 
o consumo do lug;av em que possão ser recebidos 
ou admjttidos, mas para serem r~exportados tanta 
para1 ~utros portos dos meus domiuios como p·ara 
o~ dr o.utros estados, sendo taes artigos ·assim ad'• 
mitt1dos, recebidos e suj,eitos ús •devidas reg~l·a-. · 
çõesl, isentos dos" direitos mafores co-m que ha'Ve
Ti~o de ser oan>êgados se fossem destinado~ par;,i 
q.consumo do lugar em que possão ser,descar-re
gad~s ou depositados em armazens, e obl.'!gades 
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sÓJílilehte ás ll}esmas· des:pezns1ql!le, ·houvqrcm ,de 

' ser p.aga,s pelos a11tigos da 'creação,e produc9ão elo 
Brazil e de to.das as outras partes;jos meus.do.mi; 
nios, recebidos . e depositado.s em armi,i.zens para 
a ree-xpor~ação nqs portos dos dornioios ..de Suà 
Magestade Jlritannioa,: e, ·em ocd1formidaide de.9tp 
artigo, havenda•eu erdenado, por avis~ de 4,de 
Novembro de 1Sa o, di11igido· .ao J 1.l!iz. Ouvidor da 
Alfaudega desta Cidad.e, qliô pelns generos, c{e_ pro~ 
duccão e manufactura do~ dominios britaunieo.s 
recc.bidoa p.ara deposito e bald.eaç.ão, nai;la ·se pa
gasse de · direitos Y' •sendo. reexportados, por sé 
suppôr que o mesmo se prati:cava. nos· portos 
lilritannicos a respeito · dos genel'Qs ela c1:ea9ão e, 
producção do BraziI l,l. .QQrfilnios portuguezes, fi
cando porém obrigados os negociantes inglezes 
ao pagamento por fiança que deverião prestar no 
caso de se verUicar que. çios portos britannicos os 
generos portuguezes pagão ale-um direito de de
posito e baldeação quando são reexpor-tados,: cons
tando na minha re;;i.1 presença que nos portos 
britarmicos os ge~ros da creação e pro.ducçã<> 
dos meus estados e dominjos, ree:x;portado.s poJ· 
baldeação ou em consequensia de deposito., pagãb· 
arl!!.azens e dir!'litos de scavage, de package, . de 
bailliage e povtage, cajos direitos são, lié 7 por· 
cento em- a1g.uns artigos, e de :;, por cento 1::m 
outros: sendo necessario, na conJE>rmidade dQ s0;
bredito arti.g0. 21 do tFatado. de commer.cio,.esta'"I 
belecei: os direitos.que se.devem pagar.. no adto d::J 
reexportação dos generas da prnducção; ou,ma,.nu -:. 
faetura dos domínios br.itannreos, par& q.ue haja 
huma penfoita reciprocidade, como convém á d.ig7 
nidade da minha Cor&a e aos interesses dos mel:ls 
vassallos: desejando t'.acilitar, promover e ànimar 
as transacções e espec.ulações do· commercio' em 
todos os portos dos meus Reinos, Estados e Do-, 
minios, que, tendo Alfandegas-, se achão abertos 
e franqueados ás naçõ.eS: que estiio em paz ,oem ª' 
minha Real CoFÔa: convjndo sobre maaeira· a este 
fim de geral interesse qae se não-ponha obs~acul'O. 
á reexportaçã'O dos· generos qe commercio que, 
achando-se reeolhidos i;ios- armazens da Alfandega,.. 
não podem encontra.r conveniente venda para 
c·onsumo do paiz,,. ll!inda que, taes generos fossem 
importados e descarregadas com esse destino, C' 

delles· se désse entirada na forma do- foral d'a Al
fandega e das lei~, decretos e o~dens a semelhante• 
respeito;. sendo necessario· estabeiecer hum prazoi 
su.fficiente para.. serem·conservados n-0s· arm·azens
da. Alfandega os generoa de oommercfo. nelles re-.
goJbidos á disposiçã-0 de seus donos·, combinando .. 
se. a commodidade das especulações mercanfiis 
com os interesses da mimhai Reali Fazenda; que
rendo atalhar·as duvidas que se tem sttsclit~do~ e 
que· de no·vo pm!sã& occorrer sobre °'pagamento· 
dos direitos. de baldeação- e de· deposite pelá& 
di.fferentes e coafusas- aceep~õe1t1 em q.ue s_e tem 
tomado estas palav(!as; sendo nece~sai=io · e&l:-abe•, 
Iecer. os direitos que se deveráõ pagar petos ge~. 
neras de éommercio,que tive~em sitfo,ex;traviados' 
e s~ não acharem' a bord·o· dos navios em. qu'e' forã'Ql 
oa11re·gados nos- pontos doede sahirão·i pelo exame

' no livro da sua carga. ou do' polltaló a que rse deve· 
proced.en n.a fórma· determinad·a em~ O· Myar.fi d~ 

20 de Junl;io de i:811; sou se).':v1idQ de~er.miniif Q 
seguinte : ·, , , 

i.º ,'I'odos 1>s ar,tigos ~a pro,ducçã.o, o;u,. mal)lu1 
faebur.a dos damililios britannices,per~Jloeàtes qu 
consignados a vas.sa1los de t'.ua M~gcstade lh'itan
nica, ou aos meus ~assalles·, 1poderá0 obter i;les,pa.. 

_. oho. de •sabida.dos armazen.s da Alfandega em que s.e 
· acharem JJecolhides, para sertim,reex;po1·tados., ,pa
gando 4 por cento p.ela av~liação 1 da pauta' ,além 
do aluguel do armazem, que de·ve..rá ser a1'bitradp 
eonforme a pratica d'Os armazens do.paiz, ~ alélll. 
'das d~speza' da guarda até á.sahida do porto. , 

2. •, Semdhãnt:ême'nte pod:E;ráõ. oh.ter despachQ 
de sahida dos ar:mazens da Alfa.ndega, para serem 
reexp.or.tados CQilíl as, cautelas nece,9sarias, e .que 
se achão ebtabelecidas , quaesquer artigos, além 
das especifü;ado.s,no dcc1ieto de~_26 de Janeiro de 
iS.11, que sejão o.bjecto do eommercio dos meus 
vassallos., pagando os mesm.os dire.ito.s de ree,x"': 
portaçãt> e mais despezas declaFadas no § antece, 

· dente, e· em .co.nfor.mi'dade- dó sobredito· decretq 
de 26 de J.aneiro de 1·811 , pelo. que peJJtence aos 
gee~rg>S nelle declaractos. ., · 

5. º Todos os generos de commercio que não 
fo11em de pToducção ou 'manufactur~. dos ussa.\los 
britannic0s, ~riteliiaentes a negociaptes hritaq• 
nfoos ou aos de qualque11 outra Baçã.o qae esteja 
em paz' çom a minha Real Corôa, poderáõ oh,te1: 
despacho. de sahida dos armazen.s· da· Alfaadega 
para se11em reexp.ortad'os~oo.m as-d:eViidas-cautelas; 
pagand.G<5 p0r cento além d:o:alu.g·uel cfü.·armazem 
e.mais despezas fia gu·arda., até aS'l:\hi.da do porto.

4. º Po1: ·tod.os os gen,,eros de commercio ree:x;~ 
p-ortadus até ao presente d·os armazens--da Alfan., 
ãega: flli baldeados, livres,de direitos, mas- suj,eitq~ 
<}O· pagamento dos .que· foss:em arbilíFados po,i; 
fiança, que deverião prestar· seus dtmos, na• fórma 
do aviso expedid'o ao Juiz. Ouivido11 da, Alfandega, 
em 4 de Novdmbno d·e 18 rn; pagar-se,,hão os di; 
Peitos- d'e rec:x:port{lção que ficãe deo)arado,S nQS, 
§§ anteced,ente~·, e- bem assim o aluguel dos a·I.',, 
mazens,• e mais. desp.ezas da gualida até á sahid.a do 
pot·to : semdhantemente paga~-se-bão · os direiiep 
de baldeação qtie -se·achão estipulados,.. e que ,deh 
xárão, de· ser, pagos rui,confoI?midade;· d.o,.s,Qbreditu 
aviso.. · 

5.• Todfls os genei:os de-commellci0, poderáô 
ser·consenados- nos armazen.s das. Aif11ndegas cfos 
meus Reines,. Estados e Dominios por tempo de 
dous·anno·s, sendo-genero.s seccos, e po11 tempo de 
seis mezes· sendo generos molhados,.eque· admit~ 
tão corrupção,. não o·bstante o p·rag;o estabelecido 
no alvará> de 18- de NMembl!o de I>8o51,. qae em 
mdo' o mais ficará em ictefoo vigor : dentro,deste 
prazo estaráõ taes generos ã disposição de seu& 
.donos,. podendo. despacha.,.10& para consu.mQ d~ 
pai.z ou reexporta,.,los· como· ~em lhes convi.!)r, 
pveqedeQdo· o pagamento dos- rC$pectivos ,direitos 
e ma.is despezas: findo poréw este pr.azo, JioaráQ 
taes genenos s_U>jeitos ao pagame.nto dos direitos do 
Gonsumo do pai.z, e· se procederá na· venda dos 
ditecs generos· em.leilã'o.,. na fórma estabelecida,OQ• 
sob-redito alvará. de 18 dt>.' Na.vembro de· i,8Qí), 

' 	 6. • O prazo de d'Ous annos,. concedido aos. ge..., 
neros·seccos., poderá ser. proro.gado por mais deus 

http:consu.mQ
http:despacha.,.10
http:S'l:\hi.da
http:proced.en
http:ou,ma,.nu
http:bald.ea�.�o
http:meus.do.mi


36 ANNO, DE 1.81'.2. 
annos·,1 sujleitando•se· os donos ·de taes· generos ao 
pagamento dos direitos de reexportação e do alu
guel do armãzem, como se taes generos fossem 
effectivame'nté reexportados, verificando-se este 
pagamento ·no adto em que requererem e lh'es fô1· 
concedida ·a prol'Og!lçãõ1 • ae mais dous annos de 
demora nos armá'zens da Alfandega, e•sujeitandó
se ao pagamento dos respectivos direitos do con
sumo do paiz ou de retixportação' verificando-se 
qualquer destes casos , no ' ,focurso do , seg·undo 
pra'ZO : fin'dos porém os quatro 'annos assim con
cedidos para demora dos generos seccos· nos ar
mazens da AQfan'<'lega á• disposição dei seus-donos,. 
não se concederá -prorogação alguma, ·e se pr.oce
de1·ú na fórma: determinada no alvará de i8 de 
Novembr-0'·de 18·05. 

7:• ·To d-os os generos de commercio, de qual
quer qualidade, que forem desembarcadus e re
colhidos !los a.rinazens <la Alfandega, ficarúõ ipso 
fact-0 sugeitos, 'ou ao pagamento elos di,reitos que 
se achão estabelechlos· para o· consumo elo lugar 
em qu e possãoiser recebidos, ou •ao pagàmento 
dos direitos de reexportaçã@ declarados nos§§ an
tecedentes. · 

8. º Aos direitos de baldeação ·que0·se achão es
tabéleéi.Jos, ente~1cler-se-hão unicamen~e sujeitos 
os genel'os de commercio qi:ie passão de hum a 
outro bo·rd'o para sahirem do porto, sem que dêem 
entrada nos armazens da Alfandega, ou mos ar
mazens de deposito que fui servido estabelecer nq 
porto ela Cidade 'dé Ponta Delgada, na Ilha de S·. 
Miguel; e no po:eto da. Cidade ·de Gôa, por a1va
rás de •"26 de C),utubro de i 81·0, e 4'. de Fever.eirp 
de 181 1 ; p.ots que neste segundo e.aso teráõ lu·
gar .ôs direitos ide r'eexportação que fidão .estabe
lecidos pelo presente ·alvará, ou os . de deposito, 
na fórma dos· sobreditos alvarás. · 
· 9° Succedendo ser · neeeS6ario desearrega1:-sf 
a11gum na·vio ou ·embarcação naci:anal .ou ~stran
gefra, para ' ser concertada, recolhendo-se os ge·
nel'os a&s .Jarmazen:; da Alfandega·, -pagar-se-hn 
sómede· o· al:1115uel do armaz,em é as clespezas dr 
guarda, • clen tro do prazo . de tres mezes, .send11 
reembarcados no mesmo ·vaso : excedendo ·porén'1 
este -prazo', pagaráõ .faes 'g·enevos mais do.us p.01· 

cento, sendo reembarcados no mêsmo vaso, o.u 
os direitos :de 1reexportáção, ·na fó'rma que fica de·
terminada, sendo reembarcados em different1~ 
''aso. ,.. .j ' 

' 10. º O pagamento dos direitos de reexportação., 
de baldeação e de deposito, mio seráõ clescoµta·
dos n/:Js 'direitos··a que forem obrigados os mes·
m:os generos ' em qualquer outro porto dos meus 
1Reiri os, Estados e DomiFllÍos, a que t'Orem condu
ziélos m1 forma do foral da Alfandega de Lisboa , 
e das leis e • ordens ai este· respeito ; e na mesma 
eonfõrmidade se P.roeederá .em .os .despachos e 
cautelàs nebessarias paré!- se e~· itar qualquer pre--· 
jufao ·dos r~aes clirr.itos.. 

n -. 0.: Todos os generos de commerci.o , qu~ se 
não aéharem a hoi'do dos navios e embarcações~ 
ou n'acioooes .ou estuangeiros, que de1:em entray 
da nos ' pên'tos dos· me'ús :Reinos.·, Estados e Do·• 
mi.nios' ' e·'quei se·nrnoruhecer que :forão. extravia-· 
elos 1aos meus· ré'ae·s direjtos ' relo 1exam.e ~ ·con ..· 

frontaçiio· do ·livro da carga ou do portaló, a que 
impreterivelmente se deve P'l'Oceder, na fóf'ma 
elo alv arã de 2a;,cle Junho de 181 1 , seraõ sugei
tos ao pagamento • do d-0bro d'os- maiores direitos 
de consumo estabelecidos, independentementé da 
qual~dade e fob'rica de •taes generos extraviados ; 
a Leste pa'gamento 'ficaraõ su•gei-tos os navios ou 
embarcações em que flo11em tr.ansportados os ge
nerqs, e de que forão1.eootraviado's .iacompetentcl 
Dlente. ,,.,. 

Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio 
de Janeiro, em 26 d·e Mafo ·de 1812. -PnrNCIPE 
com gua•rda. - Conde de Ag·uiar. -Com os· re
gistõs competentes. 

DECnETO D,Jl 9 1;rn JU1"H0. 

l\'lanuscripto authentico. 

HaYendo-me representado a Camara da V'illa
Nova de Santo Antonio Real de El-Rei do Rio 
de S: Francisco, o quanto seria conveniente á 
Administração da Justiçà, e a~ ..bem commuro 
dos moradores ela Ilha de Paraúna do Brejo Gran
de, incorpora-la no :termo desta Villa, da qual 
he ·mais visinha, e para onde offerece aos seus 
moradores mais facil passagem, do que para a 
Yilla do Penedo, a. cujo Districto actualmente 
pertence : conformando-me com o par.ecer do 
Oonde dos Arcos, Governador e Capitão Ge
ner-al da Capitania da Bahia, a quem mandei 
ouvl.r a este respeito: hei por bem desannexar do 
Districto da Villa do Periedo, a Ilha da Paraúna 
do Brejo Grande, e incorpora-la no termo da 
Villa-NoYa i.le Santo Antonio Real de El-Rei do 
Rio de S. Francisco. A Mesa do Desembargo 
do ·Paço assim o tenha entendido e faça execu
tar com os despachos necessaribs. Palaeio do Rio 
de JaneÜ'o, em 9deJunho de 1812.-Coma 
rubrica do Pl'incipe Regente Nosso Senhor. 
Acha-se no Liv. 1 º de Reg. de Decretiii3;. a fl. 1 20 v. 

.. 
pnov1s+o DE 12 DE JU.NilO • • 

' Man.usci'ipto anthentico. 

D. João por graça de Deos, ,Príncipe Regente 
de Portugal e dos Algarves, Faço saber a vos 
Presidente e mais Ofilciaes -da Camara da Cidade 
ela Bahia, que na Mesa do meu Desembargo do. 
Paço se vio a representação que em 2ó ele Ma-io 
do anno passado me foi dirigida em nome dessa 
C'amara, para effeito de conceder ao Escri yão da 
mesma, e. principalmente ao Escrivão actua-1, Luiz 
Pereira Sodré, a faculdade de votar em todos os 
objectos que ali se tratão, alleganclo pa·ra a con
secução desta gTa'.ça, que eU.a era .não sú neces
sar.ia para se remediar · a .omissão eseandaLosa, e 
pouc1; assiduidade dos Vereadores (que de ordi-" 
nario res.idião nas suas fazendas), em assistir as 
sessões da Camara., pelo que muitas vezes se 
não .faz.ião estas a falta de mais ·hum •oto, resul- · 
tando" claq~i outros mui graves abusos ; como 
tambem pé!ra. promover o bem commum, a ' boa 
o.tdem .e regularidade .do ,m·eu ser•viço, por ser 
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o mesmo Esérí vão .o cffcctivo na Camara, t~r a 
chnYe yo archivo della, devendo , por isso ser 
mais instruído ·em tudo o que resjleita ao seu ex
pediente, e bom acerto das SQas deliberações, 
dçi que o~ demais mc,mbros )ndµ lpa,•elmente i,m-, 
peritps nps. s~us eH?-preg·os, que SÓ· ex~rcem p 01\ , 
h,Ull) , an tw; tr,azendo .,qlém,1disso 1 erµ exeqiplo o 
cargo .de.Procurador d~ssa Carn::ira, c1u~ · só t(:!ve 
o voto, depois que em o •nnp de 1687 lhe foi, 
declarado, e o~ de r;scrivão da Junta da Fazenda , 
e Secret.aria ~a Mesa da ~nspecção; aos qu11es,. 
nessa Capitani,a , fô1:a }ambem copced),d,o voto, 
ao p Nmeiro em 1769, e. ao segu,ndo em 1797 ;. 
e ponderando finalmente os prec!jcados e ser
viços dessa, Cam;ira e os do sob.r:edito seu ac
tual Escrivão, Luiz Pereira Sodré, ao qual por 
elles me clignára ,fazer ~erçê da serventia .vita
licia do mesmo erripreg·o; o que tqçlo sendo de-11 

vidamente cons iderado, julgando-a á'té estranha; • 
por quanto nenhuma das razões que se produzem 
em seu auxilio merece attei1ção alg·uma , pois 
que ellas, sendo transcendeu tcs e applicneis a to
das as Camaras do Reino do Estado do Bra'zil e 
d~min'ios ultramarinos, não fizerãq ján,1ais que 
se concedesse ~?t~ facu~dade a algum EscriYão . 
da Camara, nem DlC$ffiO ao do Senado ele Lii
boa, conservf!ndo-sf! ,por tantos secu\os os res~ . 
pectivos .1:scrivães <las ditas Camaras e do .se
nado de Lisboa sem voto algum, cumprindo ~ão 
sómente o. que se a,c.ha estabelecido no seu regí
men.to, incorpor.i1do qoje na Ord. do liv. 1 º tit. 71, 
accrescendo de m'li$ ~isso' não ser (Je modo al~ 
gúm con1eniente aCÇU1TIJ1lar-ao referido ou qual
quer outro Escrh•ão, ~ incalcula,•el força. s.uper
veniente adt[Uirida com <\pretendida faculdade de 
, ·otar; e porque as fol(as e omissões acji;:na enun
ciadas , dos Vereadores cm assistir às sessões 
da Camara, formãÕ huma elas razões da meneio-. 
nada pl'etcoção; mandei a este respeito passar 
ordem ao Ouvidor da Camara, gara d.ar as pro
Yidencias que forem oppOl'tunas e de direito, 
afim de atalhar a semelhantes abusos que tanto 
redundão em prejuízo do publico e do meu servi
ço, o que .assim ha veueis po1· entendido. O Prín
cipe Regente· NG>sso Senhor o• mancfou pelos 
Ministros abaixo assign.ados cio 'seu Conselho, e 
seus Desembargadores do Paço. ' Joaquim José 
da Siheira a fez no Rio de janeiro, aos 1 2 de · 
Junho de 1812.-Bernal'do José de Souza•Lobato 
a fez escreTer. -Monsenhor Miranda. -Paulo 
Fernandes 'Vianna. -Acita-se. a ft 70 v. e 71 do 
Liv. 1 ° de Notação das Ordens que ~e eaJpeclem pela 
J'lesa do Desembargo do-Paço.. • 

't ·•' ' 
1' 1 

AVISO DE 27 BE, JUNq?, 

' ,} ·' Manuscripto authentico. 
,•f:'I 

O Principe ,Régente Nosso Se~hor, deferwdo·a 
nova representação que dirigio a Sua Alteza Real 
o Porteiro, ·Fiel e C0mprador dessa Ilnpressão 
Regia, , Torcato José Pinto: he servido ' mandar 
Jeclarar a Vm. que elle deve ser igualado·em seus 
vencimentos, assim no ar.tigo ·de gratificação ·ar
bitrado ao Escre-Vente Apontador, devendo esta 

TOMO · n. 

disposição cúmp·rir,,se em t'oita a. súá extetlção 
desde' à data 1de 28 cle '!Húefo 'do cotTéntc anno, 
ém que foi expedido 'a Vm. o primeiro aviso que 
so tr'ata-va da' gratificação. O qúC;J p'articipo a Vm. 
para sua intelligéácia e devida · exec'uçãb. 'Deos 
guarde a'Vm, ' Falado do Rib d'e 1Jàr'leirô1

, em 27 
de. J1.whó ·ac 1812.'.L.:. Coiide · de ")\ 'g'Uiár'. -Sr. 
José Bernarcles 'dc· Câstro. -Acha-se no'Liv. r • de 
Reg. 1'e 'Deci•etos e Aviso~ aTypographia Nacional, 
a fT.. :'38. ' • 

; ' l 
lfl1\'ESOLUCÃO' D'E •5 tÉ' triJLIIÔ. l 

,1. \• •i J;, •'1 1• 
1 1 ll 

Manusc~·ir.to nuthentioo. 

Senhor.~ Por esta ·Réal Junta da Fazenda dos 
Arsenaes do. Exercito •, Fa:füriclrs e Fundições ,1:rc
querêrão a Vossa ··~\,lteza Real Antonio Lopes 
l\Iarinl10, l\fonoel Antonio d·os Santos e Joacrui
na Maria ·,da Conceição, morá'Ctor•es e' rendeiros 
da noal Fazenda da• Lag·ôa de Freitas' CJIÍ.~ ~tten
denclo a terem sitlo arrasadas e subvertidas as · 
habitações ·e 1Jlanta•ções das ehacaras cm que •ha-' 
bitavão, pela alluvião e chuvas extra0r<floarias 
de Fevereiro do armo p1'oximo passado, e acha
rem~se por tanto reduzidos á mendie~dadc, p'or 
não terem · meios de ·rcpat·àrem cóm pro tnptidao 
as elitas suas habitações ·; po& haverem perdido 
todos os seus bens, .e apenas salvado a vida do 
meio das ruinas, onde ficárão· sepultados séus ef
feitos, escravos, mobilia, mfl'ntimen tos_, plantà
ções! e tudo mai< que poss•l!liã'O, ·e1 por consequen
cia imp('lssibilitadG>s de pag·ar"por ora os arnwaes 
ar_l'endamentro·s das ditas• terra:s, que por seme · 
lhaote i·c'V'olução se petclêrã·o inteiramente, e para' 
sempre ficúrão estereis : houveHse por 'effeitos da 
regia coromiscração de clis,rensar aos supplican
tes cios ditos arrendan\entos, pelo tempo que fo sse 
do real a'gl'ado. O· Deputado Vice-ln:lpector das 
Reaes Fabricas i:la d,ita Lagôa·, em·consequencia 
de d~spacho desta Real Junta, informou: qu'e 
a · gTaÇ~ que implorão os ditos rendeiros da J,a
gôa lhe parecia justa e digna ·da paternal pie
dade de Vossa Alteza Real, •pois que, sem contar 
as rui nas e ·perdas que 5offrêr'ão aquellcs homens> 
' 'e·rdadeiramente ·dignos dé <compaixão, pelo· de
sastroso diluvi·o de· aguas' ele Fe'vereil'o do anno · 
passado, tendo apenas escapado com vicl-a das 
minas em que ficárãó sepultados seus filhos, es
cravos · e criações, as suas cuttlI!'as e casas 'em 
que habibavão forão totalmente arrasadas pelas 
alluviões, ">U entulhadas e sepultadas debaixo elo 
dcsabai:nen to das montanhas q,ue levár<io, fican
do .assim a t:naior parte da sup-t!rficie do ·terreno 
que. agriculta vão de tal sor'te dereriôrado, que 
restará para sempre esteril ,. se a industf'ia o não 
melhorar á! custa de despezas, facfigas e cancei-ras 
inealculaveis; qué foi em attençiio a isto, e para 
consolar aquella gente desólada ·e atonita no meio 
de ta-útas amarguras·, que, álênl" de alguns a·uxilios 
que pela administração das ditas Fàbrica lhes 
mandou prestar o Jnspector Geral que então ali 
se achava, se lhes fez esperar que seriiio por al
gum tempo isentos de pagar as suas pensões, em 
qua_nto não reparavão as suas habitações e cultu
ras, o que fôra louvado e approvado pelo nlinis

10 
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tro de E~taclo, que então ,era dps ~~gocios Es· 
trangeiros e da Guerra; que portan~o ~e persuadia 
que, sem maior grnvame aos int~resses da R~ql 
Fazenda, se lhes poderia concec;lc1· a isenç;'lo n:.., 
qllerida pelo espaço de c)ous ou tres anno~, corpo 

· melhor a:pprouver a Vossa 4\teza Real. Dando-se· 
de tu.do .vista ao Deputado Procurador Fiscal, o 
mesmo respondeu : que, ainda que po1· ' 'ia. de, 
regra, nos contractos de locação e conducção., 
perdendo-s,e os fruc'tos · da terra ou herdade ar
rendada por caso for~uito, ou outro que não fosse 
muito costumado. de acontecer, não seja obrigado 
aquelle que a tiver arrendado, da~· cousa alguma 
da renda que se obrigou a dar, como por direito e 
lei do Reino, li.v. 4º tit. 27, e·stá determinado 
sobre o ca&o de esterilidade ; he todavia quan
d.o o contracto de arrendamento he entre par
ticulares, e não quando figura nelle a Real Fa-. 
~enda, poNue neste · caso deve a sua decisão 
ser regulada pela carta de lei dd 22 de Dezembro 
de 1761 § 54, que, não exclue o rendeiro da 
obrig;ição do seu ancndamento, ainda havendo 
caso fc.·tuito ordinario, solito e insolito, que re
duza á esterilidade os fructos e rendimentos do 
se'u cont~acto, em cujas circunstancias achando
se-os supplicantes, era certo que não podião ser 
attendidos por d,espacho desta Real Junta, sem 
que fo~se primeiro consultado o seu requerimen
to, por estar affecto immediatamente ao real co
ohecimepto q sua decisão, por bem do § 55 da 
citadq lei; . que por tanto devia ser consqltado o 
requer-imento, por se fazer digno da real clemen
cia o seu contex.t0, visto o misernel estado a 
que ficárão red,uzidos os supplica tes, pelo fatal 

· acõo,tecimento das. gràndes chuvas de Fevereiro 
do anno passado , como se verificou' da informa
~ão do dito l)eputado Vice-Inspecto1~ , para etrei~ 
to de obterem a remissão da renda do anno pas- · 
saqo , em que sofüêrão a perda dos fructos : 
parece á Junta, conformando-se com a resposta 
do Deputado Procul'ador Fiscal, que, supposto 
os supplicantes. careção de direito para se eximi
rem dsis obrigaç,ões ele seus arrendamentos, com 
tudo , pelo miseravel estado a que ficíirão redu
:iidos, em consequencia da extraordinaria allu~ 
vião de Fevereiro do precedente anno , que to
talmente aoniquilou suas habitações e terrenos, 
como bem se evidenceia da i,nformação acima 
transcripta·, fazem dignos da real cleme11Cia a 
rem~ssão dq renda de, tres annos; em attenção ao 
gravissimo estrago que soffrêrão.- Vosssa Alteza, 
Real porém mandar[\ o que fôr servido. Rio de 
Janeirn, 8 de .Junho de. 1812. - Carlos An~onio 
Napion. - Caetano Piment.el do Vabo.. ---.Carlos 
José dos Reis e Gam.a. - Mariano José. Pereira 
da Fonseca. - Manoel Carneiro de Campos. 

Resolui;ão.-Como parece. Palacio do Rio de 
Jaoei,l'o, 5 de Julho de 1812.-Com a rubrica 
do Pl'i.ncipe Regente Nosso Senhor~ -Registada· 
a fi. 5,1 v. do /,im. 1 ··de Consultaa. 

.,, 

DECnETO DE 20 DE JULUO, 

~~:1111s<;ripto nutltentico. 

Atternlendo ao que me represent9u o Provedor, 
e mais Mesal'ios da Santa Casa da' Miscricordia 
desta Cô1·te, houve por bem, rior decl'eto de 2<> 
de Julho de 1812, que o Dr. Francisco Lopes de 
Souza Faria e Lemos, Conselheiro do Conselho. 
da Fazenda, continue a senir ele Juiz PrivaUvo 
das Causas e Dependencias da mesma Santa Casa 
da Misericol'dia, na conformidade do decreto de 
1 o de Julho de 1811, sem embargo de quaesquer 
01·clens ou disposições em contrario. O Chanceller 
que serve de Regedor o tenha assim entendido. 
Palacio cio Rio de Janeiro, em ~o de Julho de 
1812. -Com a rubrica de Sua Alteza Real.
Ac!ta-se no Liv. 1° de Reg. das 01·dens Regias da 
Casa da Supplicação , a ft. 1 84, 

à.VISO DE 20 DE JULUO. 

Mnnuscripto authentico. 

Na conformidade do aviso que me foi expedido 
en~ 15 do corrente mez, determina o Illm. e Exm. 
Sr. Conde de Aguiar, Presidente do Real Erario, 
que Vm. pague ao Consul Geral, Deputado e 
Agente dos Paquetes da Nação Ilritannica, na 
fórina de que se acha estipulado, a importancia do 
vencimento dos portes das cartas que vierem em 
cada paquete daqui em diante, recebendo Vm. do 
dito Agente os competentes recibos para lhe serem 
abonados nas contas que der do seu recebimento. 
Deos gu~rde a Vm. Rio de Janeiro em 20 de Julho 
de 1812.-Barão de S. Lourenço.-Sr. l\lanoel 
Theodol'o da Silva. -Extraliido do Liv. 2 ° de R,eg. 
Ge1·al das Ordens expedidas ás Jantas de Fazenda , 
afl.. 154v. 

DECRETO DE 24 DE JULHO. 

Manuscripto anthentico, 

Tomando em consideração que, para o mais 
prompto e seguro expediente do Arsenal da l\Ia~ 
r~nba da Cidade' t'fa Bahia, ccmvém muito separnr 
CJJ incumbe,ncias inhereotes ao emprego de Alma. 
xadfe das de Pagador do sobredito Arsenal, que 
01·a sã.o çumulativas, e a exemplo do que ultima
m~nte já se acha estabelecido em outras Capita
nias do, Brazil: sou servido crear o emprego de 
l?agadof da Marinha da Capitania da Bahia, com 
o ol'denado annual de 400:/j) 1·s. , pagos aos quar
teis pela folha respectha, cujas incurribencias de
veráõ ser as mesmas <.J.Ue hou"e por bem declarar 
para o do Rio de Janeiro, em ,·irtude do alvará 
de 15 de Maio d.e 1808, e que he minha real von
tade sfrva de regimento assim ao referido lugar de 
PagaW>r, oomo ao de Almoxarife dos armazens 
reaes da dita Cidade, em tudo. quanto lhe f&r 
applfoavel. O Co'nde de Aguiar, do Conselhe>de 
Estado., Ministro Assistente ao Despaeho e P11e~i· 
dimte· do meu Real Erario-, o tenha assim enten>
dido e faça executar com OS' despachos necessuios 
p.or este decretQ sómeole 1 sem enN>at!go de quaes
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quer leis, ordens ou disposiçôe& em con~rario. 
Palacio do Rio de Janeiro, em 24 •de Julho de 
1812. '- Com a rubrica do Pl'i~ipe Regente 
Nosso Senhor. ~Extral1ido do Liv. 5° de Reg. d& 
Decretosdosannosde 1811 a Outubro de 1814, a 
ff.. 112. 

PROVISAÔ DE 27 DE JULllO. 

•Manuscripto authentico. 
I 

O Conde de Aguiar,do Conselho de Estado, etc. 
Faço saber a vós João Severiano Maciel da Costa, 
Intendente Geral da Policia da Província de Cayen
na, que o Principe Regente Nosso Senhor foi 
servido, po-r ,provisão com data de hoje , deter
minar á Junta da Real Fazenda da Capitania de 
Penlambuco, que o ordenado.annual de. 4oo:tf; rs. 
que o agricultor Estevão Paulo Germain vence 
por essa Repartição, lhe seja pago pelos cofre~ 
das rendas reaes da J}ita Capitania. O .que se 'VOS 
participa para lhe suspenderdes por ahi este ven
cimento. Apolinario José de Faria a foz no Rio de 
Janeiro, em 27 de Julho de 1812. -Fi:anei;ico 
de Paula Cabral de Mello a fez escvever. -Conde 
de Aguiar. ~Extra/tida do Liv. 2° de Reg. Geral 
das Ordem expedidas ás Juntas de Fazenda., a ft.. 155 v. 

\ 

DECRETO .DE 5 DE AGOSTO. 

Manuscripto authentico. 

Attendf'.ndo aos bons serviços q4e me foz o Ba.
• 	 «harel José.Aronche de Toledo 'J;london, no tempo 

que servio o lugar de Procura.dor da Corôa e Fa~ 
zenda da Capitania de S. Paulo : SCjlU servido fa
zer-lhe mercê do lugar de D,eputado Extr:a,ordi
nal'io e Vogal da Junta da Fazenda da mesma 
Capitania, com o ordenado annual de 250:/f:; rs. 
pagos aos quarteis pelo~ cofres dos rendimentos 
geracs dclla. O Presidente do meu Real Erario 
o tenha assim entendido e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janefro, 
em 5· de Agosto de 1812. - Com a rubrica do 
Príncipe Regente Nosso Senhor. -Ea;troJ1ido do 
Liv. 5° de' Reg. de Decre.tos dos annos de 1811 a 
Outubro de 1814, a ft. 116 v. 

PROVIsio DB 4.2 DE AGOSTO. 

l\lanuscriptQ authentico •. 

D. Joã-o per graça de DeosJ· Princípe Regente 
de ~ortugal e dos Algarves, el~. F·a~ sabeP a vós 
Jciz. dos Orlãos da Cidade da Bahia, que tendo 
oons.idera~ão a achati-se pendendo HUgio soh1·e a 
insubsiste.nGia da adjudicação das casas 1;1enhora'dás · 
pQr Manoel José1Machado, que por esso Jui:zo 
e.sllnão se.questradas. ao alcançado Th~soureiro 
l\bBoel Francisco de Oliveira, de que me déstes 
conta : sou senido di:zer-:vos que) por bem da lei• 
qtre pr.ohibe os mefo·s ex&raord.inarios quando ha 
recursos ordfuarios., se devem segu.ir,cstes·ag-0ra, 
proseguind<Í o Sollicitador desse J:uizo nos embal'
gos, para que pedi o vista, fi_cando-lhe, e ao Cu
rador nomeado , s-alvos todos os competentes 

l'écursos, pára na n1aior alçada obterem cumpri· 
me"flto -de justiça. O PrinCipe Regente Nosso Se

'"nhor o mandóu pelos Ministros abaixo assignados 
do sea Conselho e seus Desembargadores do Paço. 
João· Pedro l\f.aynard da Fonseca e Sá a fez no 
Rio de Janeiro, a rn de Agosto de 1812. -Ber
nardo José de Souza Lobato a fez escrever. 
Mon'senhor Miranda. - Francisco Antonio de 
Souza da Silveirá. -Acha-§e a ft 74 JJ• do Liv. 1° 
de Notação de Ordens que se expedem pela JJlesa do 
Desembargo do Paço. · 

nÉsOLUÇÃO DE i 7 DE AGOSTO. 

Manuscripto authentico. 

JosJ Zeferino Monteiro de Mendonça, serven
tuario vitalicio do officio de-Escrivão da Prove
do ria dos Aúsentes, Capellas e Residuos de Villa · 
Boa de Goiaz, requereu o ser isento de pagar 
novos direitos e outras prestações que lhe exigira 
a Junta daqueHa Capitania. Parece ao Desem
bargador Procurad•or da Fazenda, que como o 
supplicante pagou os novos direitos da serventia 
'Vitalícia deste officio, segundo consta do respecti- ' 
vo alvará junto no documento do n. t, que he. o 
seu füulo' não deve ser compellido a pagar' du
plicadamente o,s mesmos novos direitos ; d~vendo 
assi'm entender-se· a clausula nelle posta, de que 
pagaria os novos dfreitos co.m o donativo e terça 
parte, póis que ·o. regimento- dos novos direitos 
sómente os exige por huma vez unica, e não du
plicados pela mesma identica mercê. Quanto po
rém á terça parte do rendimento do mesmo o:ffi
cio, que, na conformidade do sobredito alvará da 
serventia vitalic~a, se exige do supplicante, n~o he 
da con:ipetencia do Conselho pO'der isentar ao 
inesmo ·supplicante, huma" vez que pela lptaÇão 
do mencionado officio .junta, a que se procedeu, 
em cumprimento da provisão de 4 de Julho de 
1810, he manifesto que o seu rendimento annua·l 
dxcede á quantia de 2oott/J rs., ainda tendo em 
vi'Sta as razões favoraveis que· o Governàdor in
formante produz nesta informação a bem da 
referida isenção'· pois que a mencronada quantia 
de 200:/f:; rs. foi determinada taxativ·amel'lte' no 
referido alvará, e nas mais· ordeas l'egias expedí'
da'S etn regra a este respeito. Deve por tanto o· 
suppli'Cante ser deferido com a isençã<> dos novos 
dfreitos, sómente porque já os .pagou. 'O que tudo' 
send°' vistO, r.arece ao·Conselho o· mesmo que· ao 
D'esembargador Procurador da Fazenda, com · 
quem se conforma. Rio, em 15 de J uiho de 181 2. 

Resolução. - Como parece·, quanto ao. donati 
vo· e· novos direitos. Pelo que toca porém á terça· 
pllrte, não deve o supplicante ser obrigado a sir... 
tisfaze-la ;· pois, ainda que-por ,regfa resolução de 
27 de Janeiro de 172-0, em oo.nsulta do· Conselho 
dQ•Uftramar, communicada em ~rovisâ<>· d o· refe
rido' mez e anno, se determine quei as serventna
l'ios dos offieiu~ do Bra1lH , cujo rendiment-0 ex-0e• 
der , a quantia de 'Joo\f/J ~s. , hajão d-e a< paga'I', 
comtudQ a· provisão que vai pOt' copi&-, de 29 de 

. Janeiro de 1727, d'e'Cl~ra qne aqueUa real resO· 
lu.~iió ~ó- tem lugar oo caso que abatida a> rer~a 
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pa,1:te, íiq~em, 2oo:fb rs. livr.es , ;i,os &en;entuarios, 
qoino Jqi ,aca,1,1.teladfl .no d~cre.to ,çlél J,llercê, o que . 
1)fio ~pont_ece. a.'respeito clq officio de qu.e se trata, 
a-x'lµ11do sqmente em 2{~0:/;b rs. ; sendo esta a pra-, 
t\ca tap1bem .qb,sen,ad~ qa CapitaQi>a da J3ahia c\e
po~~ .do est:31beleci91ent.9, da Real Jqnta da Fazenda 
Real,,, em,.co1~s.eq~1epcia ,de assim se .decla:rai: ,110s· 
p~·ovimeMqs qµe q Çonsclhq Ultramarino .pa$S.Otr 
de al·guns oJI\cios. Palacio do Rio ele J.Janeirq, 17 
de Agostq de ' 18 l 2· - com a rubrica de Sua ·Al
teza Real. -Acita-se no Liv. 1 • d~ Reg. ele Consut~ 
tas ef,o Conselho da Faze~da, a -fl. 54 e v. 

1 ' 

l\.ESOLUÇ.:\ll DE 28 DE AGOSTO. 

Manuscripto authentico. 
1 

-~O ,Conselho ,duvü.la),da maneir.a com que d.eve 
~ntencler a extensão .o.u restriçção da graça feita 
na 1·eaL , re olução tomaçla a_ 271 de Ag·osto (le, 
1805,, em ,consulta do Conselho Ultramarino de 
6 de. Julho do mesm9 annq, que se pr.eti;:nde 
a.gora. realis.ar e , c,xecqtar com oro despachos do 
estilo : por quat;ito ., faze.rido Vo sa Alteza Real 
me1~cê ela futura.successão .Yitalicia dos o.(licios de 
Sellaclor e l\leirinhq do mar da Alfa11Llega desta. 
Cidade, a An.to1;i.io . Nascentes Pinto, ppr s.uppli 
e<a ,,de. seu pai •tlo mesmo nome, que pedia .a dita 
futw·a successão ·para o ,çlito seu filho mais ;re
lho, é na falta deste,,p.ara o segundo, . di,,irlid_o_ o 
rendimento em duas metades, huma par;i. o sér
' :lf nluario YÍtíÜicio., .e oulra para a viuv,a e mais 
filhps. e , f)lha?, subiq a co11sulLa e ~·oi deferida 
com.a merc.ê da -serventia .vitalicia de fulu..ra sue

, c.essão, co111 a~tçnção '10. bon'}. serYiço .do suppli 
cante., sem cpt1Ccdet· ou deMgar a meat,}ão A:lo 
rendi1hento <los officios da ,viu'' ª ·e mais c<;>her
cleiros., quando Vossa Alte.za Real por si.la ap-1 
g.usta beneficencil). CQStuma altende-las: e como 
o ,agTadecido futqro. serYentuario Yitalicio pre

tencl,e encartar~;;e, e ,seu ti\ulo deva ser claro 

para firmar p seu ~ireito, e o dos interessado$, 

lev~ o Conselho e,sta puYida á real ,pce~eoça, p.a.ra 

Vossa Alteza Real.detfi\rminar o gue foi· servido.


1Rio, em i.7 Agosto de 1812. , 

Resoli<çilo. ~Yeri(jçaodo~se .µela _,_ proyi!;ão clo 


1 

Comelho Ultr'lnl,arino ,. dirigida ~ ex ti neta Jl,lnta 
da Fazenda dest() Provincia, que pp1· cer~idão s11~ 
bio á mmha real presença, que eu fôra ser;vidó, < 

por imm.edia.ta ;resolução minha de 27 de Agosfo , 
dR. 1805,, em coJ15ulta do .mesmo Tribunal, em , 
atteoçãp ao bom serviço rle Antonio . N.ascent~~ · 
Pinto, pvoprietar.io .e~cartado d9s. offic_\os de Sel. , 
lador e Meirinlw do ,iµar da Alfandegfl d.esta Qi
délde, cQnceder a futura suçcçssão vitaUcia des
teS. ,!i>:(llc;i?s a seu filho mais xelhp, Anto~~q ~a11 
centes.füpto : ord~oo que nesta conformidade i;e 
lhe passe ,;0 ~hará. q.ue requer d.a Junta .i:Ia r.çfe
rida serventia, sem a clausula_, de ser q. re11dirn~n- , 
to do.& officios , U;Apar tido a metad~ para .elle, e a, 
outra rnetllde para a yiµ \·a. sua mãi ~ mai~ i:r
lllã.os e i,l;~s; .norql}e, aiq.da que a~sim o re;- , 
que1~esse • s~11 · pai A ntoQio Nasceotes Pin tó,, n?o , 
se de'!'e eqtendei; esta graça concediqa, quapdo , 
>l?:o est;á expres.samente deçlanul~ na, .minha ,i;~· , , 

res·olução, como e11a necessario . para Ler Yig·o r ; 
pofa as tnerci)s !'egias se· cle,•em interpretar se-: 
gundo, ;i ftl>rm1.< e maneira com que são concebi
das ., e não pelas supplioas dos. que as requerem. 
Palacio d.o Rio de ·Jan.eiro, 28 de Agosto de 
1812.-Com a rubrica de Sua Alteza Real.-, 
Acha-se no liv. l ºele Reg. de Consultas do Conse
lho da Fazenda, a fl. 54 v. e. 55,. 

DECRETO DE {i DE SETEMBRO. 

Coll. llraz. 

Tefl'do ordcoad(I) pelo meu real decreto de 1z 
de Julho de 1·809, que o Regedor da €C1sa da Sup
plicação nomêe qualq'Uer .eles Juiies do Crüne 
desta · Côrte, para substituir as faltas · d impedi
menfos do .Juiz 1cJe •Fóra do Gh•el, sen•indo poi· 
elle quando faltar ou estivei· impedido, nomeando 
tamhem ao dito Juiz de Fóra do' CiYel'para servit· 
reciprocamente pelos ditos Juizes elo C1•ime na~ 
quelles· mesmos casos da' ·s'ua ncalura ou impe
dimento, po'l· ser as'sim co1nenie11te ao bem do 
meu real ºservi00 : hei agora por bem orde11al' 1ue 
isto mesmo se pratique daqui em diante, quando 
fàltarcm ou esliverem·impedi'clos o OuYidor desta 
Cidade e Comarca do Rio 'de Janeiro e o Juiz dos 
Orlãos da mesma Cidade; nomeando o sobreclito 
Regeclol' rla Casa dí! SuppHcação algum dos refe
ridos Juízes do Crime ou ao mencionado Juiz ele 
Fóra do Cível para servirem c~tes lugares em 
qualquer elos ditos casos. O Chancellel' ela Casa 
da Supplic.ação que serve de Regedor, h' tenha 
assim entendido e faça executar, setn el11bàrgo 
de quaesquer• leis ou disposições' em contrario 
Pa1acio do Ri'O ele Janeiro, em {~ de Setembro 
de 1812. -Com a rubrica do Principe Regente 
Nosso Senhor. 

' DECRETO DE 5 DE SETÚmno. 
" 1 


i l\'lan uscrlp to authen tico. 


H~véndó ' cessado a neces~idade ào Danço .que 
fui servillo estabelecer por decreto de 6 de Ag·os to 
de 1808 ~ ·pa;;a a p!lrmut'açao das barras de ouro 
que existião nesta Capita,! em mãos. p~rticuJ.ares , , 
e giraYão nas tranzacções commerciaes como 
moeda, em prej uizt> dos meus reaes direitos, e 
bem assim das que erão e são conduzidtis das Ca
pitanias centraes para esta Ci?ade: hei po1· bem 
que do 1° de Outubro do co1Ten te anno em diante 
se haja por cxtincto o refe1'ido Banco, ficaridá os 
donos e conduclores· das-barras do•om·ci obrigados 
a dar entrada dellas na C.asa ela l\loe<la~ {ll.llla 
seren;i lo'g·o e promptamepte fundidas e 1•etluzidas 
a. moeda, Cflmo dantes se praticaYa. O Conde de 
Aguiar j do me11 Conselho de iEst-adó, l?resiUente 
do Real Era rio, -o tenh;i assim entendido e fa9a 
ex<Uutar com qs despachos necessarios. Palaeio 
do Rio de J aneir.0, .em 5 de Setemlwo de 1R1 2: 
- Co.m. a. ~ubrica do Príncipe Reg().nte' NÇ>sso Se
nhor. -Exfrahido do Liv. 5• de .Reg. de Dec1·et(IS 
clo~·a12nas de 18l 1 a Outubro de 18.1Lh .a f1.. 12{1 v. 

" f ' • 
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CARTA REGIA DE 7 D,E ~ET.EMB,RO. NossQ. Senhor o offi.cio qµç V. Ex. .II}e dirigia em 
Manuscripto authentic4'. gata d'e 9 do corre.nte' me.z, ,p.companb.ando a re

pres,entação do Chefe Çle Divisão C~mmandante 
Paµlo J~sé da Silva Gama, do meu Gonselho, Pf\ Comp.anhia dos Gu.ardas Marinhas, sobre o 

Vfoe-Ah;nirante ela minha Armada Real, Governa- pbuso éom que algl,lns Lentes da 4-cademia se 
dor e Capitão Ccneral da Capitania do l\'.Iaranhã<;>. prevalecem da permiss,~o de levar para as suas 
A,ínigo. Eu o Pdncipe Ile&'ente vos envio muito gasas os livros da BihHoJhec.ª pertenceotes á mes
»audar. Sendo a Ilcál Fabrica da Polvora, que ma Academia; pareceu á Sua Alteza Real mui 

'mandei crear na Lagôa•d" Rodrigo de Freitas, reprehe.nsiv,el semelhante abuso; e para que delle 
hum estabelecimento sum:mamente interessante ~e pão i;_igão os inconvenientes ponderados peJo 

, 	 e digno dos meus paternacs cuidados, para qúe sobredito Commandante: he Sua Alteza Real 
eÍle lrnja de prosperar e cocresp~nder aos sauda- servido ordenar que daqui em diante se não 
veis fins que devem resultar da manufüçtura de permitta a' faculdade de extrahir-se da já citada 
hum genero não só indis~ensavel á defeza e se.: Bibliotheca, mais do que dous volumes de huma 
gurança do Estado, ao consumo d'os .povos, e ao obra por capa vez, devendo restituir-se impr0
commercio e navegação, mas tambem util á mi- rogavelmente no prazp. de seis· mezes, e quando 
nha Real Faz.enda' pelo augmento da renda pu,- ris to haja qualq4er exç«SSO óu falta' dará imme
blica que deve produzir a sua venda; e havepclo.- piatamente conta~·p'Or esta Secretaria ele Estadq, 
me representado a B.eal )unta da Fazenda dos para Sua Alteza Real de!erminar o que ju.lg:ar 
Arsenaes do Exercito, Fabricas e ,Fupdições, a conveniente em ta.! rr.i:ateria. O que participo a 
cujo cargo está a administração da mesma Fabri- · ' ~· S. para que assirr.i o faça c_onstar ao mencionado 
ca, quanto se faz necessario que se hajão de dar Çommandante da Companhia dos Guardas Mari
as mais promptas e e{Ilcazes vroyicJ~ncias para nhas, •transmittindo-lhe este por copi~. Deo~ 
obstar a continúação.do escandaloso contrabando guarde a V. Ex. Paço, em 22 de Setembro de 
que se está fazencfo, não só nesta Capital, mas 1812. - Conde de Aguia·r. -Sr. lgnacio da Cos
em todo,s os portos dás Capitanias maritimas, pela ta Quintella. 
introducção de polvora estrangeira: querençlo 
occorrer a tão grande mal que. iA tem causago 

.\VI~O DE ~2 DE SETEMBRO.~um mui consequente alcance no respectivo cofr~ 

da Fabrica , pela diminuição que se tem _experi Manuscripto authentico. 

mentado na v'enda da polvora nepa manufactura_


Remetto a VV. s's. a.copia do decl'.eto de 5 doda : fui servido, conformando-me com o parecer 
corrente, pelo qual Sua Alteza Real o Principede consulta ela referida J un ra, mandar que se ha
Regente Nosso Senhor houve por bem de ordejão de -pôr na mais estricta e rigorosa observan
nar, pelo motivo nelle exp'endido, que ·do 1 º decia as disposições dos alvarás de 15 de Julho e do 
Outubro deste anno em diante, fica~se extincto o1º 	 de Outub1·0 de 1778, praticando-se com a 
Banco do troco das barras, de qué era directoramaior acti'l'idade, zelo e vigor , as providencias 
a casa da viuva Velho e filhos, na conformidadenelles declaradas. E convindo muito que nos 
do aviso do i º de fevereiro de i S1 1 , e queportos dessa Capitania se hajão de pôr igualmente 
VV. SS. representão, freando por tanto a referi em pratica analogas proviclenc!as ás que a Junta 
da' casa exonerada d:aquella direetoria, e devenfizer observar nesta Capital sobre este importante 
do prestar unicamente as suas contas até o fimnegocio: seu servido ordenar-1•os, não só que 
do terceiro quartel do corrente anno. Deos guar-f~çais logo praticar ahi com o maior rigor as d~s

. de a VV. SS. Paço, em 22 de Setembro de 1812.posições dos,c!tados alvarás, mas que vos corres
- Conde ele Aguiar. -'--- Srs. Amaro e l\'Ianoel.pondais directamentc com a Real Junta da Fazen.
Vetho da Sil-va. - Extrahido do liv. 2° de Reg.da, afitll'de vos snrem por ella indicadas as mais 
Geral das Ordens expedidas ás Juntas de Fazendn,providencias que se deverem dar em consequcncia 

- a ff.. 164 v.desta minha real resolução, para que tudo vá de 

acordo a este respeito, e se consiga o ~til fim CJl.!C 

me proponho ele embaraçar que nos meus Estados PROVISÃO DE 22 DE SETEMBRO. 


-entre polvora estra1~geira por contrabando, fl!:
 , 	 Manuscvipto authentico.
zendo assim prosperar o va1~tajoso cstabelecim~?-~ 

to da Real Fabrica. O que me pareceu partictpar O Conde de Aguiar, do Con,selho di; Esta

vos, recommendando-vos toda a acti,viclad·e, zelo do, ~te. Faço sabei: á Junta da Administração e 

e vigilancia nesta commissão que espero desem Arrecadação da Real Fazenda ela Capitania de S. 

penheis cabalmente, como cumpre ao meu real Paulo, que sendo presente ao Principe Regente 

serviço. Escripta no Palacio do Rio de Janeiro, Nosso Senhor; pelo mesmo Real Erario, os lanços 

e~ ? de Setembro de 181 2. -PRI_NCIPE. _,Para offereciclos em praça do Conselho da Fazenda, 

Paulo José da Silva Gama; • para serem arrematados os contractos dos clizimos 


reaes em massa, com separação dos ramos da 
l Ilha Grande e Paraty, novos impostos e subsidio 

AV.ISO DE 22 DE SETEMBRO, literario , todo.s dessa Capitania, e que á vista 
Manuscripto :iuthentico. delles não convinha por ora ultimar-se sua arre

Illm. e Exm. Sr. -Tendp levado á real pre matação : foi o mesmo augusto Senhor servido 
~ença de. S,ua Alteza Real o Principé' ·Regente determinar, quanto ao dos djzimos, que essa Jun-

TOMO li. 11 

,,.-,. 



42 ANNO DE 1812. 
ta o faça pôr em praça novamente em ramos se
parados, exclusos os sobreditos da Ilha Grande e 
Paraty pelo triennio de Julho de 1815 cm diante, 
e do mesmo modo que foi arrematado pelo anno 
solto findo em Julho do corrente, tendo attenção 
a mesma Junta, no rec.eb·imento dos lanços, ·ao 
rendimento do dito anno so'lto, pois que he de es
perar que os actuaes arrematantes, convidados com 
a arrematação de hum lTiennio, venhão a dar maior 
utilidade á Real Faz'<mda ; e quanto aos dous dos 
novos impostos e subsidio litcrario, que conti
nuem por ora na mesma administração rt:gia em 
que se achão, e isto até que novas circunstancias 
exijão providencias mais vantajosas. O que a 
mesma Junta assim terá entendido e cumprirá, 
dando conta ao Re<il Erario jmmediatamente ao 
dito respeito, como nesta se lhe ordena. Anacleto 
Venancio Valdetaro a fez no Rio de Janeiro, em 
:t2 ele Setembro de 1812. -Antonio Mariano de 
.Azevedo a fez escrever.-Conde ele Aguiar.-Ea;
trahida a f7.. 145 v. do Liv. , 2 º de R eg. de Prpvisões 
expedidas pela Contadoria Gerei{ ela segunda Repar
tição do Thesouro. 

ALVARA. 
7 

DE 22 DE SETEMBRO. 

Coll. Braz. -Delgado. 

Eu o Principe Reg~nte faço saber aos que o 
presente alvará com força de lei irem, que ten
·do mostracl-0 a experiepcia gue a~ providencias e 
cautelas estabelecidas no alvará de 20 de Junho 
do anno passado coµi o util fim de se não frau
darem os meus reaes direitos na entrada das mell
cadorias estrangeiras nas À.lfandegas dos me~s 
Reino::, deste Estado e dominios, produzem em
baraços na pratica que sobre as di,füculdades do 
expecliente dos despachos empecem o line gfro e 
facilidade do commercio, cuja extensão, augmen
to e prosperidade muito desejo promover: sou 
sery~do ordenar, que se não observem as disp 9
sicj)cs do tefericlo alvará de 20 de Junho do anno 
p~s,sado, pi:aticando-se no despacho elas merca
dorias as mesmas providencias que cstavão en,1 
uso antes da .promulgação do ' dito alvara, .con
tinuando o estílo praticado do juramento sobre 
serem ou não de propriedade portugueza; ven·
cendo o Juiz c Escrivão da Alfandega por elle o 
emolumento determinado no citado alvará de 20 
de Junho do anno passado ; e entendendo-se 
nesta conformj.dade a disposição do § 2º do al·· 
vará de 26 de l\laio do corrente anno. 

Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio 
de Janeiro, em 22 de Setembro de 1812. -· 
PRINCIPE com guarda.-Conde de Aguiar.-Com 
os registos competentes. 

A.VISO DE 23 DE SETEMBRO, 

lllanuscripto authentico. 

Sendo presente ao Principe Regente Nosso Se .. 
nhor a sua representação' com data de 5 do cor .. 
rente, foi o mesmo Senhor servido determinar, 
que Vm. nomêe dous Agentes para receberem 

as màlas de todas ·as embarcações que chegarem 
a este porto, Q(} conformidade ela portaria inclu
sa , não só as malas destinadas á administração 
do Coneio, como todas as cartas qu~ vierem 
avulsas ou por mãos particulares, afim de serem 

· ent~·egues na mesma administração' para o qpe 
de".erá em cada semana estar prompto no cáes do 
terreiro do Paço áltecnati,vamentc hum dos ditos 
Agentes; para embarcar no primeiro escaler que 
se dirigir ús ditas embarcações, sendo o outro obri
gado a fazer entrega das cartas que estiverem 
demoradas na casa ela administração, vencendo 
cada hum delles por dia, no serviço do mar, 640 
rs., e 520 rs. no serviço de terra, pagos segundo 
a fórma prnticada com os postilhões, ficando Vm. 
responsavel pela falta .que houver a este respeito. 
Deos guarde a Vm. Paço'· em 25 de Setembro 
de 1812.-Conele ele Aguiar.-S1·. l\lanoel Theo
doro da Siha.-Extra!tido do Liv. 2° de Reg. Ge· 
ral das Ordens expedidas ás Juntas ele Fazenda, a 
fT.. 165. 

J>ROV:ISÃO DE 2h DE SETEMBRO. 

Manuscripto authentico. 

O Conde de Aguiar , do Conselho de Esta
do, etc. Faço saber á Junta da Administração e 
Arrecadação da Real Fazenda da Capitania do 
Rio Grande de S. Pedro do Sul, que o Principe 
Regente Nosso S'enhor , querendo acautelar o 
contrabando que se tem feito de polvora estran

. geira nos seus reaes domínios, em prejuizo do 
estabelec~mento ela Real Fabrica desta Côrte, 
como lhe foi presente em consulta da Real J un~a 
da Fazenda elos Arsenaes do Exercito, Fabricas 
e Fundições, em data de 26 de Agosto do cor
rente anno: foi servido determinar, 'em resolução 
da dita c~nsulta, do 1 º do corrente mez, que se 
expedissem as necessarias ordens para que te
nhão o seu devido eifeito os aharás de 15 de 
Julho e 1 º de Outubro de 1778, e se pratiquem 
com a mafor àctiviclade, zelo e vigor as provi
dencias mencionadas nos sobrcditos alvarits a este 
respeito. E por tanto se ordena li mesma Junta, 
que, immediatamente que receber a presente, faça 
observar na Alfanrlega de Porto Alegre as pro
videncias declaradas nos sobreclitos alvarás, tan
to 'a respeito do manifesto da polvora que con
duzirem as embarcações que chegarem áquelle 
porto, seu desembarque primeiro que outra qual
quer descarga, revistas antes e depois della , 
como a respeito do reembarque da mesma pol
vora, por meio das guias que se devem expedir 
pela dita Alfandega para os despachos das refe
ridas embarcações, e isto afim de que achando
se mais qµa,~tidade do men'cionado g_enero do 
que constar da g;uía que elevem apresentar das 
Alfanicgas dos portos de que sahirem as me~mas 
embarcações, seja apprehendida pela dita Alfande
ga toda essa quantidade para a Real Fazenda, na 
fórma dos sobreditos alvarás e decretos de 9 de 
Junho de 1754, e mais leis sobre contrabandos, 
ficando por esta razão responsavel a mesma Al
fandega á sobredita Real Junta da Fazenda dos 
Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fundições ao 
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' . . 
· cm~;i.prin\len~o d,!ls orden~ q11~ áo' sobrecJito respei
to lh,e fpr~i:n por ell,a expediçlas. ti,) que tudo se 
h:a por ~mito recomme,ndíi.~O á mesma" Junta, 
para gl\e tenha o seu devido effeito., sem. dcivida 
a,lguma, como nesta se lhe m·dena. Antonio José, 
(:giW~~;rà ·a fez no Rip de. Janeiro 1 em ~4 de 'se
tembrQ de 1812. -Anto.nio J.\1Iari<,1no d~ Azeved,(> 
a fez , escrever.-. ~.onde, deeAguiqr,. -Extrahida 

· a fT.. l 4l~ do liv. 2° <{o R .eg. /Le Provisões expedtdas 
f?ela Coíitado1·ia G~ral ,da . SÇ:gl.f:nda Repqrti'ção do 
T!tesouro. · 

Manuscripto àutlíentico. 

' ' O Cond11 de Aguiar, d!i! Consélho kle ESta
do, etc. Faço sa1>cr. á Junta da Real Fazenda: d:a 
Capitania da Bahia, que o Príncipe Regente Nos
so Senhor, em resolução.da consulta da Real Jun
ta da Fazenda dos.Arsenaes do Exercito, Fabricas' 
e t1'undiÇões, da data de 26 ele Agosto ulfüno , : 
sobPe o contrabando que.. se tem feito de polvora 
estrangeira nos seus reacs domínios, ell). prejui~ 
110 da que se fabrica na Real Fabrica da Lagôa de 
Freitas: foi servido determinal' que· essa Junta, 
faça pôr na mais restrieta• e rigorosa observancfo 
as disposições ·dos alvarás .de 13 de J!,!llJ'O e 1° ·d·e 
Outubro de 1 :778, pFaticaudo-se cõm a maior, 
actividade, zel'Q e vigor, na Alfaodeg·a respectiva·, 

. as providencias ~elle~ ' declaradas' tanto. a· respei- ' 
to do pianifest•o da polnra qu6 conduzirem- as 
embarcações que ahi cheg·uem, seu· d~sembarque 
antes de se dar descarga e 1~evista antes e. depois 
della, como a respeito do reembarque por meio 
das guias expedidas pela dita Alfandega para ,qsl 
despachos das.re.feridas embarcações; afim .de que· 
achando-se maior quantidade do mencionai:lo ge. 
nero do que o indicadp nas guias que os Capi-· 
tães. devem apresentar das Alfandegas dos portos 
donde tüerem sahido, seja apprehcndido ·todo 0 
excesso para a Real Fazenda, na fórma dos sobre"· 

· ditos alvarás e decreto de· g de Junho de 1754., 
e mais leis ·sobre contrabandos, ficando a men
cio1~ada .Alfandega responsavel ao cumprimento 
<las ordens que pela Junta dos Arsenaes do Exer
cito lhe 'forem expedW.as 'a0 dito respeito. O que 
essa Jtiota , de intelligencia com aquella , tenha 
assfm entendido, e executará com o zelo que se 
lhe considera. Dionisio José de .Mmeida a fez no 
Rio ·de Janeiro, em 7 de Outhbro ' de 1812.
Francisco de Paula ·Ga1>Fal de Mello à fe'z cscre
veF. -Conde de Aguiar. 

Iguaes se exp.edirão 'para Pernamhue'O, Espíri 

to Santo, Cearú, Parahiba do Norte, Angola e 

Açor~s:-Extralâda do Liv, 2° de Reg. Geral das 

Ordens expedidas âs Juntas de Fazenda, a fl. 168. 


AV~SO DE 2'5 JJE SETEM~RQ. • 
Manuseript6 authentico.• . 

O Prin.cip~ llegent~. No~so
1 

Senhor he .serv'Íc'lo 
que V. S. mand~ tÍl'1!r «Ç9Bias authen_ticas. dos li 
vros verde ~,d~uriifl~ : da .Relqçã'O d~ Bahia, e de 
todos os mais livros que della vierã'o para norma 

e. reg_uÍà'ção cl,a e~~i!),ctª i';ElelaÇ~o ' á'e~ta' Ci,d'aàe do 
;R,io de Jan~i~o naiúa pr~aç~p; ,,e ass~m _ta,rnq~rp. 
de toclos osHvros dç registo da.mesma. I\elaÇão 
extinct,a, e que ,depois, de, promytas e ,;i.Úthenti
cadas ·aE' ~itas c9piaS:, as ,guaes ~;er4õ ::ita~ á cu.sta 
da, R,ea~ l< azenda, par.a o que se darao as provi
,:lencias 1'lecessarias, V. S. as rºeme.tta ao Gover
np!'.lor da noya ·R·aação do ~aranhão' , ou a qqem 
seu , cargo s,erv~r, para servirem 1gualmente de 
norma e regul!lção nest.a Jl~l~gão, r,nandan,qo ~; S': 
çopiar ~ste l!Yis.o no principio·flop d,üos livros .pa,~a 
ficar assim const11ndo . . Deos .guarcle a v. S. Páço 
em 25 ele Setembf,o de 1812. -Cond·e .de Aguiar. 
-Sr. José de Oiiveira Pintp no.telho e i\1osqueira. 
.(/. qh((,-Se no Liv. 1° de ~eg,. das ,Ordens J3.egias da 
Çasa da ~upplicafáO, a fl· f. 85 .e v., .. , . "' 

AVI,SO Dll''26 DE SETE~nno. 
''I 

,, . Man~~cripto 1~uthentico. 
' 

, Sua Alteza R 
0

eal ~ Prin~ipe . R~gente N@sso Se
n~or he servido ordenar que Vm. reméüa á Mesa 
do R~al .Erario, no fim de · ca~~ hum mez~ .hmpa 
relaçao de todas as pessoa,s .qpe por .~sse registo 
passárão DO decursg, <ln di~q rnez COm barras de 
ouro, e: ás quaes deu y_m. •guia, par~ serem apre

. sentadas a0 Intendente dp Ouro desta Cidade, re
commendanqq a Vm: .a maior vigilabeia; para que 
to,d?s a~ b11~Ta~ ' ,sej~~ 1adas. ao ' manife~t~ nesse ' 
registo- ~ ª'uiadas.na f~rma . das reae;s orden~, sem 
q~~ sofü:~o çle~or,a ps, seus conducto.r:es ,_ nem 
sei~q obnga~o.s a despeza alguma, em razao das 
gu\as. da~. suas.barras .que de".em ser-~hes dadas 
~}.·atmtame.nte ·, com a clausula ~; nao lhe ,ser 
franque~do o_regres~o p,or _ ess~ registo,, sem que · 
apre~e~1te,m, a guia,que lhes fôr dada com assigna- ' 
tul'a do Int~~sl~nte d9 ~ ouro, do E~crivão e do 

-~'besoureiro da Cf1sa ~\!:Moeda: o qu.e,Vi:µ. a todos 
t~rá constai· quandq r~çebere~ as ;gµias nespe re
g1sto. ·Deos guarde. p. Y1;n.: Pa,ço, ..eijU 26 d!'! .Setem
bro ~e .1812:-Cou~e de Aguiar-. -~r. Prov_e.dor 
do .Reg1stq da Parah1buna. -Extrah,ido do f:iv. 2° 
de Reg. Geral das-,Ordens exp~didas ·ds Juntas -de. 
Faz~nda,~ a fl. , , . 165: v. ,i 

1 

AVISO DE 2 6 DE SETEMBRO. 

Manuscripto authentico. 

Remetto a Vm. por- copia o decreto de 5 do 
corrente mez ,,,p~fo qual Sua Alteza Real o Prín
cipe Regente Nosso Senhor houve por bem que, 
do 1º de Outubro· d'este anno em diante, ficasse 
extincto o Banco do troco das barras de our.o de 

~ '. ' 1 1 
que era Directora a caS:a d.e cpmmereio <la. viuya 
V_elho e Jillws, devendo sei os candúctores e donos 
das barras, éncaminha<los directaÍnente á Casa da 
Moeda pefo Intendente do 'Ouro, com as guias dos' 
rêgi,stos;, para sem'4~mo,ra serem fundidas e redu
zida,s· a moeda a,s J;>arras ·de our,o que, apresenta
rem , ·entregando-se-lhes o seu -prod'ú'ctô em 
moeda de 6~q,oo rs. e de 4:t/> rs . ' e.m partes. 
iguaes, l_ogp 'que sej~o fabric~d~s, havend'o todo 
o cuidado e possivel diligencia par,a que não se 
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experimente demora nesta op.eração er:p. prejuizo 
gr'a~endo óminerci'o~e"dos reaes dh~eitbs. E poi·
qi.tb convém' a8aiitela:1;1qualquer ii'icô'pv'enierite ~ué 
po's~a aco"tífec'er :1'he ro mesmo Senhor servido' ór
êfeilàr : {• QueJse tome' tliaríamenfo cm relaçãó o 
nofo~ 1 do' cbnductõ'rn l:l~s barras' declarando-se 
õ v?Ho'.f total 'l:las mesmas' pelas guias respect_i"vas ; 
sentl'o 'est'a '1tela:çãb '"!diaí:,iámente assig11ada peld 
Tliê'Strnr~ii·o € Esc'l1'ivào 'eh 'Casà ela Moeda. 2° Qúé 

• 	 ao é'oncluêtor' ~e enúegue 'huma cautela assignáda 
pelo ditó Th·ego 11·eir6 e séu Jlscrivão, em que 'se 
d'e'cfar~· o 'va'lÔi' ·tot\l.l"das barras cfe ouro que en
treg u~ Mv&ótfo~s~ api·es'.entàr esta éautela e ser 

1r l a •-J l ;lr f • • '' Ca'ssác a b acto em que se entregai· ao ~eu p01:ta-' 
dor o proUui to' êm mbecfa das sobreclitas bar\':as, ' 

· ,; )t d lr l.\.__t tJ ) f' , ~· ~ .i ) ...H1\-'. avernan o-s.e 110 :roes.mo ' ó;lCto est~ 
1 

entreg·a na re
lação ordenada da providebcia antecedente. 5°'Qué 
feito o recebimento de_ quaesquer burras de ouro 
pe_las guias; dos Pro,v~~OrflS dos registos, remet
tida á Casa da M'oeda com assignatura do Inten
dente do Ouro; se haja de declarar na mesma guia 
que foi entregue na Casa ela l\'loecl.a ., a quantia 
nella' irídicacl~ / "á'ssigiíh'ndo es'ra verba o Tlfosoq
teir6 e' d Eséi;ivão·1 4a 'Casa qa !Hoeqa, para "que 
lfo·ssa constál'1aó II:ltende1íte cio Ouro que se fez à. 
ei{t egâ/ é paí·\i1qi.l1é11ell;l consequehcia pó1 

ssa é!é\r o 
despacho'1qué' o c'Oodtictor he obrigado íl apre
se11tar ao Pr<rvedor do Registb, donde cmanóu a 
me:sma gu'ià."' 4º Quedno fim de cada hum rnez de~ 
verá séT e!Íviada á 'Mesa do Real Erario huma co
pia da r"elaç1fo· das éntraclas das barras que hou
ve'Í·ã:0· no de'cur'si) iió mei~ com declaraÇ.ão' dos 
nomes dos ' 

1
cd11dl1ctores que âpresentárão guÍ\).s 

dos f:rovêdotes· elas' Registos, para ser confron
fada ·com: a'.i·élação' que os 'mesmos Provedores 
devem remette~ ai> 'R~àl Erario de todas 'as gtiias 
que derão no dito mez. 5• Finalmente, que Beja 
tãmbem remettid,a á 'Mesa do Real Erario, no fim 
.ele ca'da hum ?'1ez, a c9tn'pete~te certidão da scnho
reag~~' envi:~ndó-~?..es~a suc~essivameote ao ~eal 
Erano pôr Cónta lí proporçao que as barras de 
ouro· dos par,t~c'ufarés-'se-forem rêduzindo a mo~:da.' 
0 ' qué tudo Vm. fará êxecutar com ã maior é<taC
ção, hay~n4d o maís; assid40 cuidado erp que não 
sejão demoradas as ·vartes, e dá'ndo-~e-=lhes gra
tuitamente a cautela determinada n,a provideilicia 
segunda. Deos guarde a Vm. Paço, em 26 de Se
tembro de r812:·-Ç<;inde d~Agui.ar.-:-Sr. João 
da Costa Mattos. -Ea;_trahido do Liv. 2° de Beg. 
Geral das Ordens expédidas ás Junias de Fazenda, 
a f!.. 16(;). 
' , ü 1 ' f 
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DE S_ETllM,~RO. 

' M;anusc~~pto authentico, 

O Pri,ncipe Regénte Nosso Senhor, reconhe-:
cendo pelos hâlanço~ elo Real Erario a grande 
diminuição que tem havíclo n,os seus reaes di~ei
tos prove'tiie'n'i:e~ das ' ba~ras 'cíue se entregã0; n'a 
Casa da l\Ioeda desta Crdade: -determipa, CJUe Vm., 
e·os que para ó diante exerGitarem o commaodo 
cles'se Regis'to ,· pónl'iá' tóda a vigi\ancia e cuidado 
uo extravio clÔ am:o,é\n p() .e barras J fiscalisando 
Vm. e ~a~eodo tocl~s . ~.~ , i~dlg,~ções poss,i,veis; a 

1firr:l de seren;i 'a_presenla.él.as !}esse áegisto li.O;cla~ as 
i. 	 ...I' ~) !Jl 1 ~ , ' , J '• 1 J · ' ' :. ' r 

barras, para serem e1,1viadas as re,spectiya,s guias 
pelo Provedor aó Intendente <lo Ouro desta Côi'tc • . 
O q~e p'a'rticipo a Vm: 'para 

1
inteira obsehanc'ia 

desta real ordem' que ~erá registada para a todo 
o tempo 'cohst'ar e se não allegar ignorancia. De?s 

gu11rde a Vm. Palacio elo Rio de Jánefro, em ~8 

c1e Setembro de 1812. _:_Conde í:le Aguiar . .:_ 

St. Cà1nmandante çlo Registo ela Parahibu"na. 

tgil'al se-expedio <tô Co1~11nanda11 .te .elo Registo 

de Tag·oahy. -Bxtrahido do Liv. 2° de Reg. Geral 

!.las Ordens expedidas d,J .!untas i.Le Fazenda, a fi.· 166. 


ALVÁ~A..? Dll 3 ~ll OP,'l',Y~RO. 
Coll. Braz, 

Eu o Principc ]_'.\egente faço saber aos que este 
al~a11ú com força ele lei virem, que sendo-me 
presente em consulta ela Real Junta do Commer
cio, A:gricultura, Fabricas e Navegação deste 
Estado dQ Brazit e elominio& ultramarinos, que 
tendo sido reyogada a ca11ta tegia de g ele .Junho. 
de 1808, que confirmou a primeira Companhia 
de Seguros que se estabeleceu na Cidade da Ba
hia, na parte sómente em que determinava. que 
qualquer l\'lagistrado com j urisdicção ordinaria 
podesse conhecer das questões movidas entre se
gurados e seguradores, e até entre a Companhia 
e herdeiros, ou testamenteiros fios socios fallf'!
ciclos, pela minha immediata e real resolução de 
19 de Outubro de 1809, tomada em consulta elo 
mesmo tribunal, ~m que ordenei, depois da crea
ção delle, que se observassem os artigos ela re
gulação da Casa de Seguros, confirmados pelo 
alvará de 11 ele Agosto de 1791 , e toda a mais, 
legislação existente a este respeito, não hayia , 
segundo a sua disposi9ão, l\'lagistrado encarrega
do de fazei· as Y.ezes do Desembarg~tdor Juiz Con- 
servador dos PriYilegi;;idos do Commercio na praça 
da Bahia, e em todas as mais deste Estado onde 
se formarem Companhias de Seguro, mandando 
dar ú execução as S,entenças proferidas pela mes
mã Real Junta, nas causas de semelhante natu
re0a que a ella devem subir por appellação das 
sentenças arbitraes, na fórma que se acha dispos
to pelo artigo 17 da mencionada regulação da Casa 
de Seguros, e que servisse tambem de Juirz. Con
servador de Fabl'icas para se animarem os uteis 
'estabelecimentos de indu:StFia que desejo promo
ver, e de Juiz Executor das out~as sentenças 
proferidas pela sohredita Real Junta erp causas 
e1_rtre litigantes domiciliados nas diversa·s Capita
nias deste Estado : querendo remover quaesquer 
conflictos .de }úrisdicção que possã-0 retardar,:em 
damno d.o commercio, a prompta execpçã9.de 
tacs sentenças, e firmar regra sobre a uniformi
dade do recursos para a dita Real Junta do Cpm
mercio, que conhece, por disposição do alvará de 
3o€de Janeiro de 181 o, das, sentenças proferidas 
pelas .Mesas de Inspecção cm objectos de sua in
cumbencia: sou servido, coofo1·mand9-me com 
a rµencionada consulta, ol'denar o se&'uint.e : . 
( :As 1'J.esas da lp:specção, cada l:lqma no 'seu r.es

pe.ctivo Districto , serviráõ de Juiz Executor dás ' 
sén'.ténças 'que proferir

1 
em ultimà i'Qst~ncià a Reàl 

, 1 l f ... '. • ..,i' 
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do, etc. Faço saber á .Junta da Real Fazenda da 
Capitania da Bahfa, que o Pl'incipe Regente Nos
so Senhor, em resolução da consul~ da Real Jun
ta da Fazenda dos Arsenacs do Exercito, Fabricas 
e Fundições, da data de 26 de Agosto ultimo, 
sobre o contrabando que se tem feito de polYora 

. estrang·eira nos seus reacs domínios, em prejuí
zo da que se fabrica na Real Fabrica ela Lagôa ele 
Freitas: foi servido deter111..jnar que essa Junta 
faça pôr na mais restl'icta e rigorosa ohscrvancia 
as disposições dos alvarás de 1 :3 de .Julho e 1 º de 
Outubro de 1778, praticando-se com a maior 
actividade, zelo e ' 'igor, na Alfandega respectiva, 
as providencias nelles declaradas, tanto a respei
to do mani resto da pohora que conduzirem as 
embarcações que ahi chegarem, seu desembarque 
antes de se <lar descarga, e revista antes e depois 
delta, como a respeito do reembarque por meio 
das guias expedidas pela dita Alfandega para os 
despachos das referidas embarcações, afim 1lc que 
achando-se maior qua'ntidade do mencionado ge
nero cl0 que o indicado nas guias que os Capi
tães devem apresentar das Alfandegas elos portos 
donde ti rer~m sahido, seja apprehendido todo o 
excesso para a Real Fazenda, na fórma dos sobre
ditos alvarás e decreto de g de Junho de 1754, 
e mais leis sobre contrabandos, ficando a men
cionada AI fondega responsavel ao cumprimento 
das ordens que pela Junta dos Arsenaes <lo Exer
cito lhe fo1·em expedidas ao dito respeito. O que 
essa Junta, de intelligencia com aquella , tenha . 
assim entendido, e executará com ·o zelo que se 
lhe considera. Dionísio José de Almeida a fez no 
Rio de. Janeiro, em 7 ele Outubro de 1812. 

Francisco de Paula Cabral rle lVlello a fez escre
,·ei·. - Conde de Aguiar. 

Iguaes se expedirão para Pernambuco, Espíri
to Santo, Ceará, Párahiba do Norte, Angola e 
Açores. -Extra/tida do Liv. 2° de. Reg. Geral das 
Ordens expedidas ás Juntas· de Fazenda, a f7.. i 68. 

PROVISÃO DE '7 DE OUTUBRO, 

Manuscripto authentico. 

D. João por graça de Deos, Príncipe Regen
te de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber a 
vós, Camara de Jagoaripe, que, em consulta da 
Mesa elo Desembargo do Paço, me foi presente 
a representação do Juiz de Fóra dessa Villa, em 
que, expondo-me as vantag·ens que se seguião de 
muitas obras publicas, humas que já tinha aca
bado, e outras que não podia promover por fal
ta de sobras das rendas do Conselho, me pedia, 
visto não ter havido até ali huma só finta, licen
ça para impôr huma por tempo ele tres annos só
mente de 3o rs. em cada carga de farinha que 
entrar nas povoações de Nazareth, Aldêa de San

'to Antonio e Estiva; ioo rs. por milheiro •de 
tijolo; e i6ors. por milheiro de telha, que se fa
brica naquella Villa e seu termo, ficando a arre
cadação della, e deliberação das obras a cargo 
da Camara e do Presidente sómente. E vista a 
dita representação e foformação que a este res- ~ 

TOMO U. 

peito deu o Goxernador e Capitão General da 
Capitania da Bahia, e o .mais que se me expôz 
na mencionada consulta, em que me foi ouvido 
o Desembargador Pl'ocurador da minha Corôa e 
Fazenda, e com o varecer da qual fui servido 
conformar-me por minha immediata resolução 
de 3o de Setembro elo corrente anno: hei por ' 
,bem conceder que se possa impôr tão sómente a 
finta de 1oo rs. por milheiro de telha, que se fa
bricar na sobredita Villa e seu·termo, não tendo 
lugár a finta ou imposição na farinha por ser. ge
nero de primeira necessidade: e outrosim sou 
servido determinar que se não emprchenda al
guma das obras publicas de que se trata, sem 
a deliberação dessa Camara, na f6rma da lei, 
fazendo-se a arrecadação da sobredita finta ou iro;· 
posições pela mesma Camara, com impreterível 
inspecção e direcção do Juiz de Fóra, e tomando 
de tudo contas o Ouvidor da Comarca na qua
lidade de Provedor della, quando tomar as outras 
dessa mesma Camara na conformidade da lei : 
pelo que vos mando lanceis a dita finta ou im
posições aqui concedidas por tres annos, com as 
clausulas acima ditas, e com as solemnidades da 
lei e do estilo, registando-se esta nos respecthrns 
livros dessa C<1mara e mais paTtes onde tocar. 
O Príncipe Regente Nosso Senhor o mandou por 
seu especial mandado pelos lVlinistros abaixo as
sigoados, do seu Conselho e seus Desembargado
res do Paço. Joaquim da Silva Girão a fez po 
Rio de Janeiro, aos 7 de Outubro. de 1812. 

Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever. 
l\i©nscnhor lVlirarida. - José de Oliveira Pinto 
Botelho e Mosqueira. -Acha-se a p.. 75 e v. do 

Liv. 1 º de Notação das Ordens e.vpedidas pela Mesa 

do Desembargo do Paço. 


DECRETO DE 9 DE OUTUBRO. 

Coll. Braz. - Delgado. 

Téndo-me sido presente , pela multiplicidade 
de requerimentos que de pouco tempo a esta par
te tem subido á minha real presença, o crescido 
numero de pretendentes, que, achando-se nas 
circunstancias de devel'em empregar-se no dis- · 
tincto serviço de lVlilicias, na coqformidade do re
gimento dos Governadores das Comarcas do 1 º 
de Abril de .1650, procurão excusar-se de tal 
emprego, sollicitando os postos de Sargentos e 
Ofilciaes de 0l'denanças; e considerando eu que 
os corpos de lVlilicias formão huma força muito 
principal do meu Exercito, que, sem grande detri
mento da minha Real Fazenda e com pouco in
commodo dos povos, se conserva não só prompto 
a defender o Estado em qualquer aggtessão exter
na, mas sempre habil e disposto para manter a 
tranquillidade interna e segurança publica; e 
sendo certo que do abuso de se empregarem nos 
corpos das Ordenanças pessoas que pelas suas 
qualidades, riqueza e nascimento deverião ser 
empz:,egadas em outra qualidade de serviço mais 
activo, resulta o gravissimo inconveniente de 
faltarem as pessoas daquella classe a que se ele
-yem. confiar, e que c_onvem promover de prefo

1 !l 
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1·encia nos postos. milicianos, resultando deste 
1transtorno n esc.urecer-se. aquelle e,splendor com 
que· houve p!i>r hem cond,ecoi·ar os corpps milic.ia
nos, e manifestar-lhes o apreço'--que delles façn, 
igualando.-os á trepa de linhâ, na fórma que de
terminei .pelo meu clec1·eto de 7 de Agosto ele 
1796, e resoh1ção ele, consulta cio C.onselho de 
Guerra de 2'1 de Julho ele 1r957, além tle outras 

.prerogativ.as com que por ·ef:fcito· ela minha real 
b~oevolencia . quiz que, fossem antorisaclos, .sou 
servido dete11minar ;, 

1. º Qµe nas propostas das Camaras para Capi
tii:es, Sargentos M@res re Capitães 1"1.óres, se não 
admittão aqüellas· pessoas que forep:i, hqbeis para 
o serv,iço· mili~iano, c que tiverem menos ·de 
quarenta annos de idade, circunstancia que de
ve1·á sei· semp~e exp1·essada ein tacs propo·stas. 
,1 .2. º _<(,>ue. os .Capitãe& e m(ilis O,fficiçies a quem 
pe11tencet· a nomeaÇão de Alferes e Sargentos de 
Ordenanças, não possão nomear pessoas que se 

-_aphai'em nas citcunstancü111 <,ips mencionados no 
S 'a:nitecedentc, e quando succecla que as nomêem, 
não deveraõ ser approvadas 'pelos Generaes, nem 
p.or qualqµel! outra pessoa a quem tal approvação 
possa competir. 

5. º Que os Officiaes e Ofilc~aes inferiores dos 
corpos milicianos tenhão a preferencia para os 
postos dos corpos de Ordenanças a que estiverem 
a 'caber,. tendo vinte e cinco annos de serviço ef- , 
foctivo •e todas as mais circunstancias recrueridas ' 
para ·serem admittidos aos ditos po.stos, n~ con
formida~e das disposições dp ahará de 18 de 
Outubrb ele 1709, e mais re§oluções que ex1istem 
a tal respeito. 

4. º Qlile nas propostas das- Camaras, quando 
es.tas não recabirem em Milicianos, se declare o 
motivo porque não forão prbpostos; mas recia
hindo a proposta em Official de Milicias, cleveráõ 
em tal caso os Generaes, por quem forão jnfor
mados; fazer juntar á informação a certidã'o dos 
resP-ectivos Chefes de· Milicias, por onde (fonste 
o tempo ele serviço que ti'verão nos corpps de 
.M,ilicias, e a qualidade delle. 

5. º Que não sendo da minha real intenção pri
'\'ar aos Officiaes que actualmente servem nas Or
denançàs, da esperança que tinhão de ser propos
tos pelas Ca~ara~, quan?o concorresse~ relles 
as e1rcunstanC1as necessaria_s para passarem a ou
tros postos : sou ?er.vido determinar, que as dis:
posições d9s §§ antecedentes se não-entenclão a 
r;espeito de .todos aquelles que estiverem pr9vidos 
nos ditos postos, a~tcs do dia. da ~ata do puesen
te decreto, ficando- a respeito delles tão sómente 
·sem effeito a preferen eia que pelo·§ 5° tenho dado
aqs Officiaes de l\'Iilicias. . 

6. º Que todos os requerimentos · extraordina
rios de Officíaes, ou quaesquer outros individuo& 
de l\iilicias' que .pretenclere!!l passar para erde- . 
nanças, sejão acompanhados das cert.idõ·es dos 
respectivos Chefes, ficando se!Il deferimer,1to os 
despachos requeridos , quan?o .succeda faltai· 
aquella circunstancia. · , • 

7. º Sendo estas minhas reaes disposições diri
gidas a beneficiar aquelles dos Íneus fieis vassal
los que se achão émpregados río disiinct~ ser

viço ' de l\Íi!Ícias, e dando-lhes eu por huma t'al 
demonstraÇão huma prova mais de quanto prezo 
a manutençãcj.')de taes corpos: mando declarar, 
que se não nomeará, d'e ot·a em diante, a postos 
•aggregados a Orcl·enanças qu~esquer pesso-as que 
sejão, ainda mesmo· Mi'licianos·, prohibindo que 
se dirija á minha- real presença directa ou· indi
rectamente requerimento algum em qµe 1se men
cionem taes pretençi.6es. . 

O Conselho Supremo Militar o tenha asim en
tendido- e faça executar. Palacio do Rio de J.a~ 
neiro, em g de Outubro de r81 2. -C'om a ru
brica elo Principe Regente Nosso Senhor. 

CA'.RTA REGIA DE 17 DE O•UTUDRO. 

Manuscript'o autllen tico. 

Conde dos Arcos, Governador e Capitão Ge
neral da Capitania da Bahia. Amigo. Eu o Prin
cipe Regente vos envio muito saudar como aquel
le que amo. Sendo indispensavcl ao prompto e 
regular pagamento das despezas publicas, que ·no · 
meu Real Erario :Se recebão mensalmente as so
bras das diversas Capitanias deste Estado do Bra
zil, que podem ser muito considera veis Logo que· 
se observe 'a mais bem entendida economia nas 
despczas indispensaveis á manutençfio elas mes
mas Capitanias, e a maior exacção e ' 'igilancia· 
na administração e arrecadação· das suas rendas; 
convindo ú boa ordem e regulamento das ope
rações de Fazenda, que se fixe huma quantia 
certa , com que mensalmenlle se possa e deva 
calcular tanto no meu Real Erario como nas 
Juntas de Fazenda: hei por bem ordenar-vos, 
que em cada hum mez,. a contar de Janeiro de 
1815, fique-reservada no Cüfre da Junta da Fa
zenda dessa Capitania, e á disposição do meu 
Real Erario, a quantia de 55:ooo:t/J ders., não 
se devendo fazer pagamento algum, de qualquer 
natureza que seja, pertencente ás despezas da 
mesma Capitania, sem que esta quantia mensal 
de 35:ooo:t/J de rs. se aehe completa cm cofre, e 
á disposição do meu Real Erario. Espero· da· acti
vidade, zelo-e intelligencia com qu·e tanto vos ten
des distinguido no meu real serviço,. o inteiro 
cumprimento desta minha real determinação, que 
fareis constai' na Junta: da Fazenda dessa Capita
nia. Escripta no Palacio do Rio de Janeiro, aos 
i 7 de Outubro de 1812. -PnINCIPE com 'guar
da. -Para 0 Conde dos Arcos. -Extrahida do· 
Liv. 5° de Reg. de Decretos· dqs annos de · 18 u a 
Outubro de 1814, a fT.. 140. 

HVARA'· DE 20 DE OUTUDRO·. 

Ci>ll. Braz. 

tiEu o Principe Regente façü saber aos qm~ este· 
alvará com força de lei virem, que 11.avenclo esta
!rnlecido nesta Capital hum Banco Publico, per 
alvará de 1 2 de- Outubro cl'e 1808, para bem com
mum de meus ffeis vas·saUos; não se tendo colhido 
até agora as vantagens propriás de hum tão util 
estabelecimento oacional, sem d'trvida em razão 
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do pequeno fundo capital do seu cofre, que pelo 
menos deveria ser elevado a 1,2oo:ooo;:JJ ders. 
pelas ~ntradas dos Accioriista~ .Pª~·ticulares; e 

, sendo de esperar que po~ este i'neio não só , se 
multipliquem as transacções mercantis e cam
biaes, e se augmente a facilidade e extensão do 
.giro do commercio e sua prosEeridade, mas bam
bem se· consiga facilitar-se e ' promover-se com 
mais interesse publico a circulacão dos cabedaes 
que a minh3i Real Fazei;icla• tem" nas diversas Ca
pitanias deste Estado e dominios; quer~ndo au
xiliar efficazmente o·sobredito Banco, e promover 
o recurso de novos Accionistas particulares, se
gurando-l.hes .vantajosos lucros dos seus cabedaes 
postos no cofre do Banco ,.para que o fundo ca
pital de hum tão util estabelecimento possa chegar 
a muito consideravel gráo de força, de_ opulencia 
'e de credito, como convém aos importantes fins 
de SUfl instituição : hei por bém que a minha Real 
Fazenda .entre como Accionista nos cofres do 
·Banco do Brazil com o-producto de algumas novas 
imposições abaixo deelaradas, por espaço de dez 
ansos consecutivos, sem que das entl'adas que se 
realisarem nos· primeiros cinco annos, haja de 
perceber lucro algum, ficando todó o que lhe po
desse competir em pro"\'eito dos Accionistas par
ticulares, em quanto durar o prazo de tempo dos 
.privilegias concedidos a este estabelecimento, e 
vindo a entrar a minha Real Fazenda na divisão 
dos lucros que lhe competirem como Accionista, 
:unicamente das quantias que depois dos primeiros 
cinco annos se' recolherem ao cofre do Banco, 
provenientes dos novos impostds que sou servido 
estabelecer pela maneira seguinte. 

1. º Por cada huma carroagem ou sege de qua
tro rodas pagar-se-ha 12:t/J800 rs. por anno, e 

·por cada huma sege· de•duas rodas 10;:JJ rs. tam
bem por anno. A este imposto já determinado 
pela carta regia de 1 8 de l\'larço de 1801 , seráõ 

· sujeitos todos os residentes no Brazil pelo numero 
de carroagens e seges de qualquer denominação 
e f6rma que cada hum tiver em uso, o que deverá 
declarar no aclo ·clo lançamento a que se proceder. 

2. º Igualmente se pagará por anno 12;:JJ800 rs. 
por cada loja, armazem ou sobrado cm qqe se 
venda por ·grosso e atacado ou a retalho e vare

,_. jade>, qualquer qualidade de fazenda e genero s 
·se ecos ou molhados, ferragens' louças, vidros, 

, 	vias,sames · por cada loja ele ôurives, lapidarias, 
corrieiros ~funileiros, latoeiros, caldeireiros, ce
rieiros, estanqueiros ele tabaco, , botica.rios, li 
v1·eiros, botequins e tabernas, sem isenção de 
pessoa alguma residente no Brazil qu~ taes lojas 
ou armazens tiver. Desta cóntribuição sómente 
ficaráõ isentàs as lojas~ botequins 0 tabevnas que 
actualmente já pagão para a Real Fazenda hum 
igual ou maior impostor e bem assim todas as 
lojas ele qualquer qualidade, botequins e -tabernas 
estabelecidas nas· estradas, no& -Arraiaes e Capel
Jas., e nas pequenas Povoações em ·q,ue nift> haja 
Magistrado de Vara ;Branca. 

51 º Por cada navio d"e· tres· mastros- se pagara• 
por annõ 12:t/J800· rs. ; por cada embarcaÇ~o de 
d-0us· mastros g;:JJ6oo rs. ; por cada embarcação· 

•) de hum mastro· e <:Je bana f0ra.6:/j).'400' rs •. ; .por 

todas as outras embarcações de menor lote, e que 
não na vegão fora da barra, como lanchas, botes, 
saveiros, 'canôas e outras de qualquer 'f6rma ou 
denominação ' 4;:JJ8oo rs. , em todos os po,rtos 
deste Estado do Brazil, exceptuadas sómepte as 
janp-aclas e quaesquer émbarcações destinadas á 
péscaí'ia ; e os botes, escaleres e lanchas perten
ceiltes ao serviço das eml;>arcaç©es que já tiverem 
sido comprehendidas nesta imposiçã6. 

{~: º Por todas as .compras e yendas ele na:v;io-s e 
embarcações 'ele qualquer lote·, it reserva unica
mente das jangadas e barcos de pescaria·, se pa
gará 5 po1• cento dq preço dá compra~ em. todos 
os portos 'deste EStfl,do do Brazii em"que se effei ,tuar o contracto' que só será valioso ' c0nstando 

J na escriptura pubVca e escriptos partioulares, que 

só podem ter lugar nos cas0s determinados nas 

minhas leis e reaes cl4spe'siÇões' 'que ,foi paga a 

meia sisá· acimn reforic!a que sou servia:o estabe

lecer, reduzindo a esta taxa a que ·se paga em 

Poftugal, segundo o § ·gº t:Io regimento d0 Paço 

ela Madeira e o alvará de 16 ele Setembvo <le 1·774: 

e todos os que o contrai·io fizerem, e os Talrelliães 

que lançarem as esçripturas, inco·rreráõ nas penas 

impostas pela lei dó Reino, e pelo álva·r11 de 5 de 

Junho ele 1809. _ 


5. º A administração e arrecadação destes novos 

impostos será feita nesta Capital e Província do 

Rio d~Janeiro - pela ·J,unta do Banco. do Brazil, 

por espaço ele dez ãnnos, que teráõ principio no 

1º de Janeiro de 1815, precedendo; pelo que re&· 

peita aos designados nos §§ 1o' 2º e 5°' hum 

lançamento a que. immediatamente procederá o 

Juiz privativo, que: sou servido conceder ã'o mes

mo Banco, e qne será remetticlo á Junta lógo-que 

seja concluido, para proceder á d·evida arreca

dação, sendo obrigados os collectados a rémet

terem ao cofre do Banco as ·quantias que.deverem 

em cada hum atino até ao fim ele Fevereiro do 

mesmo anno, e proceclendo-sc executivamente 

pelo Juiz privativo, logo que fôr requerido pelos 

Agentes do· Banco, contra os remissas, na fórma 

estabelecida para LI: cobrança das dividas reaes 

preteritas findo o referido pr11zo, "o· que se fará 

publico por editaes do Juiz privativo no principio 

de cada hum anno. 


6. º Os lanÇamenJos seráõ feitos todos os annos, 

e quando mais c.:onven~ente p·arecer, com a espe

cificação e le@alídade que convém, e o mais apro

ximadamente ao da decima que fôr possível. Ser-. 

virá de Escrivão o que mais apto' e desembaraçado 

.fôr,. sendo para isso escolhido pel'o Juiz privativo 
d'o Banco do· Brnzil, e receberá por anilo 2oo;:JJ rs. 
qile lhe seráõ pagos aos quàrteis no meu Real 
Eraria pc~e· producto dos novos impostos, ,e no 
mesmo Erario será ·paga a folha das despezas- dos 
lançamentos,.sendo approvada pelo Juiz privativo. 

7.~ E~, as . Capitanias deste Estado do Brazil 

for-se-ha a cobrança destes impostos pelas res

pectivas Juntas de 'Fazenda, sendo administrados 

ou contractados por ellas em conformidade das 

minhas reaes ordens, beni como todas as outras 

rendas-reaes, e como mais conveniente 'fôr, de

vendo ser o seu producto esc:Tipturado separada

ment-e· e· reme6tiilo ao Real Era.rio , para deste 
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pa~sal' ao cofre do Banco do Brazil a quantia que 
ncces aria fú1· em cada bum anno, a fim de se 
completar no cofre do mesmo Banco huma en
trada effectiva de 100:000;/j) de rs. por anno, e 
assim successivamente por espaço de dez annos. 

8. º Pela l\1esa do Despacho l\iaritimo nesta Ci
dade, e pelas Alfandegas, l\1inistros e quaesquer 
Autoridades a quem toca nos clifferenles pOl~tcis 
deste Estado elo Brazil o dar o despacho de sabida 

·~ s embarcações, se não haverú por desembara
çada toda a que não mostrar que tem pago o im
-posto correspondente ao anno. 

9. º A administração e arrecadação elo imposto 
-determinado no § 4• serú igualmente feita pela 
Junta (lo Banco, no que pertence \lo esta Cidade e 
Prn1incia do Rio de Janeiro; e pelas Juntas de Fa
zenda respectiYas no que pet'tencer ús Capitanias. 

1 o. º A escripturação do rendimento de todos 
estes impostos que fol'Cm arrecadados immeclia
tamente pela Junta do Banco, será feita na sua 
r espectiva Contadoria com dislincçiio de cada hum 
delles, e declaração das despei.as da administração 
e anecadação; e no principio de cada hum anno, 
e quando muito tarde até ao fim de Fevereiro, 
dcverú a Junta do Banco remelter ao Real Erario 
os lhros dos lançamentos feitos pelo sen J uii pri
vatiYo, a conta de toda a receita e despeza que 
h'ouvc no· anno antecedente, e da q~antia liquida 
que no seu cofre fica pertencendo ú Real Fazenda, 
como Accionista do mesmo Banco de ig·ual quan
tia, não excedendo esta por anno a 100:000;/j) 

ders.; pois que todo o excesso annual da renda 
dos. impostos além dos ditos 100:000;/j) de rs., 
deYerá ser pela mesma Junta do Banco remettida 
ao Real Erario, durante o prazo de dez annos que, 
para a administração e arrecadação dos ditos im
postos, lhe he concedido ; assim como pelo Real 
Erario será remettida ~o cüfrc do Banco a quan
tia, que annualmente e.por espaço ele dez annos 
faltar para· se completar huma entrada clTectiva 
de 100:000;/j) de rs. por anno, no caso de não 
chegar a este computo o recebimento que th·er o 
cofre do Banco, proveniente elos novos impostos 
desta Provincia elo Rio de Janeiro, de que tem a 
administraçã0 e \\rrecaelação. 

11. º Será Juiz Privativo de todas as causas e 
depcndencias do Banco do' Brazil, hum Desem
bargador dos Extravagantes da Casa da Suppli 
cação que me fôr proposto pela Junta do Bauco; 
o qual, sendo por mim approvado, exercerá toda 
a cumprida judsdicção e autoridade· que; segun
do as minhas leis, fôr nccessaria para, por si, 
seu,s Delegados, e pelos Officiaes que lhe forem 
precisos, cuidai· nos lançamentos que se elevem 
fa~e r, P,roceder ás exeeuções -que .lhe forem r.e
queridas, e deferir a todas as representações da 
Junta do Banco, afim de se incorporarem nel
le os objectos que pela lei de sua fundação lhe 
pertencerem, e ele que ainda não estiver de posse, 
·por ser da minha real intenção que a dita lei se 
cumpra inteii,ameote : o · mesmo Juiz Privativo 
dará aggravo de petição e ordinario para o Con
selho sJa minlia Real Fazenda, e terá de ordenado 
annual 400;/j) rs. pagos aos quarteis no meu Real 
.:Erario, pelo productg dcs novos impostos. 

"" E este se cumprirá tão inteiramente oomo nelle 
se contém. Pelo que mando, etc. Dado no Pa
lacio do Rio de Janeiro, em 20 de Outubro de 
1812. -PR1NC1P"E com guarda.-Conde de Aguiar. 
- Com os registos competentes. 

PROVISÃO DE 21 DE OUTUDRO. 

Manusc!'ioto nuthcntico.
'" 

O Conde de Aguiar , do Conselho de Esta
do, etc. Faço ~aber ú Junta da Adminii;tração e 
Arrecadação da Real Fazenda da Capitania de 

' l\1inab Geraes, que ao Principe Reg·ente Nosso 
Senhor foi presente, pelo mesmo Real Erario, o 
requerimento ela copia inch,isa, assignada por An
tonio Mariano de Azevedo, Contador Geral da 
segunda Repartição do mesmo Real Erario, feito 
cm nome ·elos negociantes ela Villa de S. João 
de El-R.ei, Coma1•ca do Rio das Mortes, no ,qual 
expunhão os graves inconvenientes que se se
g·uião ao comme1'cio daquella Comarca da falta 
de dinheiro mctalico na respectiva Intenclcnoia, 
occasionadà da grande quaolidacle de bilhetes 
que das outl'as Intendcncias,por mais commoclida
de, levão para ali os negociantes, em razão da 
maior abundancia dos mercados, e ferlilidacle do 
paiz comparath•amcnte ás mais Comarcas, e pe
dião,para acautelarem-se aquellcs inconvenientes, 
que se fizesse rcmetter para a Capital de Vil!a
Rica cm cada trimestre, pelos concluctores dos 
reaes quintos de cada huma das Intendencias, 
to4a a moeda-papel estranha néllas existente; 
afi~n de serem na mesma Capital, depois de hum 
reoe1tscamcnto, pagos primeiramente os bilhetes 
exlran hos como os proprios da casa, e extmctos 
est13s com dinheiro metaHco: foi o mesmo augus
to Senhor senrido determinar, ú ,·ista do mesmo 
reciuerimcnto, que essa Junta mande dar ao so
br~dito respeito as proYidenoias que julgar con
veniente para obviar os niales de que fazem men
çãq os supplicantes , ou seja pelp mei~ que 
apqntão, ou por outro qualquer que melhor e 
mais adequado parecer. O que assim terii er:ten
diclo a mesma Junta, e cumprirá como nesta se 
lhe ordena-. Anacleto Venancio Valdetaro a fez 
no Rio de Janeiro, em 21 de Outubro ele 1812. 

-Antonio l\iariano de Azevedo a fez escre,•er. 
Copde de Aguiar. -Extrahida a fi. 148 v. do Liv. 
2° fio Reg. de Provisões expedidas pela Contadoria 
Ge1'L!l da segunda Repartição do Thesouro. 

DECRETO DE 3 DE NOVEMDRO. 

Coll. B.ra~. - ·Delgado. 

Havendo cessado, com 0 tristé .acontecimento 
da morte do meu mu·ito. amado e presado sobri
nho o Infante D. Pedro Carlos, o excrcici© das 
fun'f~es e .autoridades do posto de ~!mirante 
General da Marinha, que; por decreto de 13 de 
l\fafo de 1808, fui servido crear, para lhe ser 
esppcialmente .conferido , annexanclo-lhe todas 
as attl'ibuições que competião aos Capitães Ge
ner~es elos galeões da A.r.mada real .de alto bordo 
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,do war oce~no, e ,aos Inspectores da Marinha; .lhetes da Aflfaaclé"ga : foi .o.. mesmo Senhor ser
· ~ se.n<l© f>OI' tanto µecessario pc:'ir ag·ora. os nego,- -Yi<lo · d.etermit~ar qiie a dita Juó.ta faça entregar 
ci'es· e administraçã~ deste itnpQ1.ante cargo ·<l© :a@s ,mencionados correspondentes do Bahco, o 
;JillCU r~al .se;rviço nac{uella marcha que convém, q.ue por hum tal motivo lhes pertencer, ficandó 
,para ÇJ.l~e l!ão soffra o seu expediente, mas antes 1na iiitelligencia de •ser .esta ,,ordem geL"al a favor 

· prosiga com a deyida regularidade e boa or- ·-de todos os que estiverem em'identicas 1circuns
de~: ·hei per bem determina1· que tudo volte tancias , por ser da mente de Sua Alteri;a Real 
ao estado em que os negocios desta. Repartição .que as letras do Real Erani.o •sejão em tudo con
se acha,•ão até o momento• em que pelo citado .sideradas como as des particulares l-' O que a re
, dccreto fui ,servido dar,-lli,es aquella differente :ferida Junta assim te'rá entendido e e:íl:ecutar'á 
fMma; ·ordenapdú que o competente Ministi::o e sem duvida, embaraço e tergiver-sação alguma. 
Secretari'o de -Estado dos Ne,gocios d.a l}'larinha e 1 ApoJinado José de Faria .a fez. escrever ·no Rio 
dominil)s ultramarinos haja daqui em diante de de Janeiro, em 9 de 'Novemhro de .1812,,.,..._.Fran
exe11cer ·todas as fuocções e autoridades proprias . -eisco de Paula Cab:·al de Mello a féz escrever.
dos Inspec~ores ela J.\'Iarinha, as quaes em certo -Conde de Aguiar. Extrahida doLiV. 2•. de -R~g. 
mode forão já praticadas pelo s,eµ antecessor ., Giirat das Ordens .expedidas ás Juntas de Fázend'a? 
em qu~nto nii<(i) se creou o posto de Almirante a f1,. 173 v. ~ · 1 ' 

·General, que füa s~ acha extincto pela expre~sa ·~ 
declaração com• que foi creado. ,O Conde das RESOLUÇÃ'.o .;!' 12 · Ji~ NOV1l~rnno. 
Galvêas, do meu Cqnselho de Estado, l\linístro · •.'Manuscripto a1_~thenhco. 
e Secretar.io de Estado elos Negocios da Marinha J 

e cl:oqiinios ultramal'inos, o tenha assim entendi- Senhor. -Por esta Real Junta da .Faz·enda d'os 
do e faça' executar com :is participações necessa- Arsenaes do E.Xercito, Fabricas e Fundições, re
das. Pala.cio do Rio de Janeh:o, em õ de No- pres.entou a Vossa Alteza Real Vicente José Si
vembro de 1812. -Com .a rubrica do Príncipe .mões, Continuo do mesmo Tdbunal, achar-se 
Regente Nosso .Senhor. gravemente enfermo, como>fazia certo por certi

dão competente; 1e não poder 'de fürma alguma, 
em razãó dos seus tenues interesses e grandes 

ll.ECRETO Dll 7 DE NOVEilfDRO. despezas que ·havia feito, continuar nos indis
pensaveis gastos que eocige o ·seu ,restahelecimen~Coll. Braz. 
to; pedindo a Vossa Alteza Real que, attendende 

Por ·justos mo~i'vos convenientes ao n;ieu real á sua grande·in~ligencia, se dignasse, por effeifos 
serviço, hei por hem que nenhum preso, dos que . de ~·egia commiseração., conceder.-lhe huma ajuda
entrão nas cadêas de ordem do Intendente Geral ,de custo para supprir ao .s.eu necessarip curativo ; 
da P,olicia, possa ser solto por qualquer autorida graça esta por Vos,sa Alteza Real Jiberalisada aos 
de, pQr mandados, sentenças, ou assentos de 'empregados nos mai.S tribunaes desta Côrte. 
visita, sem que antes o mesmo Intendente seja Mandando esta Junta ouvir o seu J?eputado .De
sciente e o dê por corrente. O Chanceller da Casa sembargador füscal, o mesmo respnnde.u : - Que 
da Supplicação, que. serve ele Regedor, o tenha em todos os tribunaes do Reino, depois que pelos 
assim entendido, e o execute sem embargo de alvarás de 29 ele Dezembro de i 755., 23 de Mar
quaes{{ue.r leis, decretos e ordens em contrario. ço de 1754, e 4 de Fevereiro de 1755, se extin
Palacio do Rio ele Janeiro, em 7 de Novembro de guiTão todas as propinas e ajudas de custo que 
181 ~ . .....-,Com a rubrica do Príncipe Regente Nosso costumavão levar os ·seus respectivos emprega
Senhor. dos, mesmo apesar de se estabelecerem nov;os 

ordenados regulados pela maneira declarada nos 
PRO'VISÂG DE 9 DE NOVEl\IDRO. sobreditos alvará.s, ficat"áÕ sempre concedidas ·as 

propir1as que por occasião de molestias são 1man
.Maauscr!pto authentico. 

dadas clar p.elos d,itos Tribunaes aos seus Presiden
O Conde de Aguiar, do Conselho de Esta tes , Ministros, Deputados e mais'' Officia1idade, 

do, etc. Faço saber á Junta da Real Fazenda de como se acha ordenado no eap. 1 º § 2·º dos al:va
Pernambuco, que lrnvendo-se-lhes ordenado, em rás ·citados de 29 de Dez,embro ide ~55, eap. 2• 
provisão cle3o de Julho de 1•810, opromptopa § ·I º do de 4 de Fevereir0 de 1755, cap. i'6° § 2• 
gamento das letras sacadas pelo Real Erario em do de 23 de !Ylarço de 1754 : que sendo pois esta 
dinheiro me'talico e nunca em bilhetes da Alfan Real Junta hum Tribunal Regjo de F.azencla crea
dega, concedendo-se para o dito fim, que no caso ,do com as mesma prerogativas, está por tanto 
de urgencia possa a Junta rebater os mencionados em identicas circunstancias de11ódas as graças e 
bilhetes a meio ,por cento ao mez, e tomar com concessões liberalisadas .no referido alvará de 29 
o m_esmo, premio as quantias que puder, para _de Dezempro de 1753, cap. l º § 2°, para as me
occorrer ao .dito pagamento; e sendo presente ao recer da re11l beneficencia, como já merecêrão os 
Príncipe Regente Nosso Senhor, ter essa 'unta Deputados da Real Junta do Commercio nová
deixado de pratic11r com os corre&pon.dentes do mente creada nesta Côrte, e que por ist.o achava 
Banco do Brazil o.desconto pelos mesmos reque muito justo qu1e se consultasse c0,m .as considera
rido, de meio "· por 1cento ao mez, pela demora ções indic~clas, para q1,1.e fique autorisada esta 
dos p,ag~ipentQs de 60:000~ cle .rs. '·,quer tenhão . Junta de poder dar annualmente a propinu decla

,.süfo fflitos em clinheir9s metalicos, guer em bi- rada no § 2° ·cap . . 1 º do meQcionado alvará de 29 
'J'Ol\íO II. 13 
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de Dezembro de 1755, ao seu Presidente, Depu
tados e mais· Ofliçiaes empregados nella, da mes
ma fórma e pela mesma maneira com que foi 
concedida. aos Deputados da Real Junta elo Cóm
mercio. Paeece a esta Junta 0 mc·smo qu.e ao seu 
Depul'ado Desembargador Fisçal', com quem in
.teh-amente se conforma. Vossa Alteza Real porém 
mandará o que fôr servido. Rio ele Janeiro, 3o 
de Outühro de 1812.-CaetarwPimentel do Vabo. 
-Carlos José dos Reis e Gama. LJoão Gomes 
ela Silveira.-lHanoel Carneiro de (\:ampos. 

Resolução. - Como parece. Palacio do Rio ele 
Janeiro, 12 de Novembro de 1812. - Com a ru
brica do Príncipe Regente Nosso Senhor. -Cum
pra-se e registe·-sc. Rio de Janeiro, 18 de Novem
bro de 18.12.-Gom quatro ruh1•icas dos Deputa~ 
dos da Junta. 

.RESOLUÇÃO DE 17 DE NOVEMilRO. 

l\'.lanuscripto authentico. 

Senhor. -Por aviso• expedido pela &em·etariia 
de Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guer
ra, na data de 28 do mez de Se~embro presente, 
foi Sua A.lteza Real servido ordenar que esta 
Real Junta da Fazenda dos Arsenaes do Exercito, 
Fabricas e Fundições, consultasse ou deferisse o 

-requerimento de· Ftancisco Teixeira Lira. Expõe 
o su'pplicante cm seu dito requerimento, ter-se 
empregado ·pot' espaço de alguns annos no real 
serviço,. •com muita honra e disvelo, até ' che
g·ar ao posto de Capitão do 1 º Regimento de l\'Ii

·licias da Côrte, que activarnente exerce; e que 
·achando-se ·presentemente sem meios de s~bsis
tir com decencia:, e do sustentar seus filhos~ ten

' 1do al'dentes desejos ele empregar-se, e sabendp que 
se achava vago o lugar de fiel do Almo·xariJ'e da 
Casa de Fundição. do Trem, implorava af oss-a 
Alteza Real, que, attendendu aos requisito~ que 
expunha, e a tet· o supplicante as qnalidades ne
cessarias para bem rlesempenhaP as obrig\~ções 
de tal emprego, houvesse por effeitos da regia 
eommiseração de o· nomear· para o dito lugar de 
Fiel que estava vago. Mandando esta Junta qu·e 
o seu Deputado Intendente informasse se o lu
gar quc-0 supplieante requeria ·se achava vago, 
o mesmo assim o praLicou, informando que de
pois do estabeleoimen lo da Real Junta se tem 
occupa<lo tres Fieis diariamente no serviço do Ar
senal, dous e!fectivos e hum extranumerario,. o 
qual foi admittido (além eles effectivos) por se 
conhecar evidentemente a precisão que d·eJle ha
via, para suppl'ir com promptidão aos differente~ 
e ín'ultiplicaelos objcctos que frequentemente;: en'
trão parn os armazens, e sali"enr para dh'1ersas . 
officinas do Arsenal e todas as mais ,rep-artjções . 
que lhe sã.o annexas, aome a Real Fabrica <la~ Ar
mas, a ReabFabrica da P<olvora,. Acruarrelamentos, 
Hospital Real l\'Iilitar, e os reaes arma·zer\s da 
Ilha de .Santa l3arbara, e mesmo para a ·separ<\çito, 
arranjo e boa ordem dos differentes 'generos nos 
armazens, e que tendo o dito extranumerario ·pas
sado· ª' e!fectivo, por passar o qt)e a era p~ra a 
Contadoria , vem precisamente a ·sentir-se a falta 

daquelle para hem elo real serviço, não sendo 
possível que dous inrli villuos !'ação· o trabalho que 
aos tres era pesado, principalmente sendo hum 
delles- occupado effectivamcnfe cm escripturação; 
e eutro, pouco acti vo pela sua avançada i'clade, 
para promptificar as receitas· e chispe'Las elos gene
ros que ~ntrão e' sahem dos arrÍ1azens pan as re
feridas differentes repartições; que· parece por 
is·so dever-se· admitQ.r hum Fiel extranumerar.io, 
mesmo para suppriI"os impcdimenlos dequalque1· 
dos effectivos, principalmente o dos armazens da 
pt>lYora, cUjél' distancia do Arsenal faz diffieil 
huma prompta e continuada providencia, e que 
como no supplicante concorrem todas as circuns
tancias precisas para oecupa'l' o dito emprego e 
servir de extranumerario em lugar do que ~ra, a 
bem do real serviço : parece á Junta ser essen
cialmente necessaria a creação de hum Fiel su
pranumerario para servir nos impedimentos do 
Fiel do Almoxarifo da Pol'Vora àa Ilha de Santa 
Barbara,. e dos- armazens do Arsenal do Exercito; 
é·conaorrenclo os requisitos neccssarios na pessoa 
do supplicante Francisco Teixeira de Lira, esta 
Junta o propõe para o dito lugar, com o ordena
do que lhe competir. Vossa Alteza Ileal·porém 
mandará o que fôr servido. füo de Janeiro, 2"3 
de Outubro de 1812.-Caetano Pimentel do Vaho. 
- Carlos José elos fieis e Gama. - !Uariano 
José Per.eira da Fonseca.-Manoel - Carneiro de 
Campos. 

Resolução-. -Como parece. Palacio elo Rio de 
Janeiro, 17 de Novembro de 1812. -Com a rll
b1!ica d'o Príncipe Regente Nosso Senhor.-Cum
pra-se e registe-se. Rio de Janeiro 27 de Novem

,bro de 1812.-Com cinco rubri-0as dos Deputados 
da Reàl Junta ela Fazenda dos Arscnaes, Fabricas 
e Fundições. - Regi3tada a fl. 801 do Liv. l º da 
Consultas. 

DECRETO DE 17 DE !'iOVEMBRO. 

l\'.lanuscripto authcntico. 

Por justos motiYos que· me forão presentes, e 
por effeitos da minha real commiseração: hei por 
bem que pelos cofres d"as rendas reaes da Capi
tania de Pernambuco se pague por quarteis ao 
Mordomo dos expostos ela dita Capitania a esmo ~ 
la de {~oo:tf> rs. annuaes, pàra a criação e educa
ção dos mesmos expostos, em l"ugar de 2oo:tf> rs. 
que actualmerite r ecebe pelv referido cofre. O 
Conde de Aguiar, do Conselhg de Estado e Pre
sidente do Real Erario, o lenha assim entendid'O 
e faça executar com os despachos necessarios., 
sem embarg.o de qu'llesquer leis, regimentos ou 
disposi~ões em ebntrario·. Palacit> do Rio de Ja
neiro, cm 17 cl·e ,Novembro de 1812. -Com a 

· 1•uhriea do· Priracipe Regente· Ne>sso Seuhor. 
Extr(l,hido do Lfv. :i')• de Reg. de Decretos dos· an
no·s de ~8H a ·Outubro de 18114, a fl. 1{p v. .. 

DECRETO. llE 19' DE NOVEMBRO .. 
· 

Man.usc1:ipto .au.tbentico • . 

Tomando em consicleração· o accrescentamen
to .e pro-gresso do Lahoratorio Chimico que o 
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Conselheiro de Estado, Antonio de Arauj o de 
Azevedo, tem erecto na casa da sua habitação: 
hei por bem e me praz de lhe out•rgar hum an
nel d'agua, que desce encanada paI'a o chafariz, 
denominado das Marrecas; fazendo-se á sua cus
ta o encanamento quer ha de conduzi.:.la á refe
ri'da proprie ade, e abrindo-se o lugar do anncl 
'na niesma pia em que ora se distribue para ·a 
'ca·sa de José Pereira Guimarães; ficando porém 
a rés.pectiva c:have na mão elo mestre, que tem a 
seu cargo a do todos os registos, afim tambem 
de se· l'c<;:har, quando a necessidade publica as
sim o exija: recebendo -se o,utrosim no Real Era
rio a quantia de 200:/f> rs. 'por hama vez sómen- • 
te, que a titulo de donati,·o offerece o mencio
nado Antonio de Araujo de Azeved0, para se 
applicarem ao reparo do aqueducto geral da Cario
ca. O Conde 'de Aguiar, do Conselho de Estado, 
l\'línistro e Secretado de, Estado dos Negocios do 
Brazil e Presidente elo Real Erario, o tenha assim 
entendido e faça executar com os despachos ne
cessarios por este decreto sómente, sem embargo 
ele quaesquer leis ou disposições em contrario. 
Palacio do Rio de Janeiro, em ll) de Novembro 
de 1812. -Çom a rubrica d,o Príncipe Regente 

· Nosso Senhor. -Extralzido do Liv. 3° de Reg. de 
De.eretos dos annos de 18JJ a Outubro de 1814, 
ll fl 1!~2 v. 

DECRETO DE 19 .DE NOVEMBl\O,. 

, . Mantiscripto authenticb. 
' <I ~ ' ' 

- Serrdo-me presente pelo J uizo da Commissão 
que fui servido nomear, por decreto de 12 de No
vemb1·0 passado, para examinar a devassa a que 
procedêra o Ouvidor desta Comarca pelos feri
mentos fei~os a João Gonçalves Bastos na desor
dem acontecida na noite de 16 de Outubro do 
corrente anno ua rua cio Lavradio, e para pro
ceder contra os réos que houvessem, fôra pro
nunciado a prisão e liYramento o Dr. José For
tunato de Brito e Menezes, Desembargador da 
Casa da. Supplic'ação, e q)le pela mesma Com
missão ' se lhe concedêra homenag·em•' ' sendo esta 
considérada na lêi do Reino como prisão, e de
vendo poi· isso reputar-se preso, e por tanto 
inhabilitado para exercer o lugar que occu1m : 
hei por hem determinar que o referido- Desem-
bargador séja havido ·por suspenso, em quanto se 
não mostrar livre por sentença, ou tiver satisfeito 
ús penas que se lhe houverem de impôr quando 
venha a ser condemnado, e que o Chanceller da 
Casa da Supplicação que serve de Regedor pro
ceda a n9mear outro Minü;tro para servir o lugar 
de Promotor das Justiças, durante a .dita suspen
são. O mesmo Chanceller que serve de Regedor 
o tenha assirri entendido e faça e'xecutar. Palacio 

do Rio de .T ª!1 ei ro, em 1g de N6:vembro de 1 ~1 2. 

- Com a rubrica ele Sua Alteza Reat. -Acha-se 

no Liv". 1º de Reg. das Orc/ens Re'gitis da Casa da 

Sup,p'ticaf~O ' ·a fl. 187 v. ·.. . · 


1 • 

AVISO DE 25 DE NOV.ÉMBRO. 

Manuscripto authentico. 

Deveu.do-se proceder ás obras necessarias nas 
Fortalezas qae guarnecem este porto, ·e fazer que 
·as despe.zas com os jornaes dos operarios se dimi
nuão quanto possível fô.r a bem da Real Fazenda: 
he Sua Alteza .Real o Principe Regente Nosso Se
nhor servido ordenar que se empreguem nas .ditas 
obras aquellcs presos que se achão nas cadêas 
publicas, e que .estão em estado de trabalhar, por 
s~ não acharem ainda no. cumprimento de suas 
sentenças, mandando-se entregar os sobreditos 
presos á @relem elo Briga~eiro Inspector do Real 
Corpo d:e Epgenheiros, João lllanoel da Silva , 
enearregado das mencionadas obras. O que ·parti 
cipo a V. S. para que assim se execute. Deos 
,guarde a V. S. Palacio do Rio de Janeiro, 25 de 
Novembro de 181.2.,-Conde das Galvêas. -Sr. 
Josê de Olh·eira Pinto Botelho e Mosqueira. 
A cita-se. no f,iv. 1 º de Reg. das Ordens Regias, a 
-f!.. 186 v. 

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO. 

Coll. Braz. - D~lgado. 

Sendo conveniente promover com toda a cffi
cacia e zelo a arrecadação das rendas que consti 

. tu em o patrimonio regio, sem vexame dos col:.. 
lectaelos, e· nas épocas mais opportunas, mas com 
hum systcma tal que não depero.da sómente da 
vontade daquelles a verificação das entradas, elif
ficultando-se ás ·antoJ iclades competentes os exa
mes necessarios, para atalhar os abusos que pela 
maior parte costumão introduzir-se com o lapso 
do tempo: hei por bem e me praz que os Juízes 
das contas de todos -os testamentos que se col:n
prebendererr;i. no alVará de 1 í' ·ele Junho de .1809, 
apenas o~ abrirem e tomal'em delles. conheci
mento, remettiio ao méu , Real Erario certidão 
autlientica ele quaesquer artig·os que incluão ·dis
posições a favor de herdeiros e legatarios que não 
sejão descendentes· ou ascendentes do falleciclp; 
extendendo esta .participação a todos os testa
mentos <1ue ora estão sujeitos ao mencionado al
vará; e ficando na intelligencia assim os referidos 
Juízes, como quaesquer outros a que bajão de 
expedir-se pelo Erario Regio certidões de cor
rente, que nas niesinas se ha de especialmente 
fallar da omissão em que ti verem cabido, sob'rn a 
inteira execução deste meu real decreto' ' e dos 
alvarús de i í' de .Junho ele 1809 e 2 d·e Outubro 
de 18~1. O Conde de Aguiar, .do Conpelho d'e 
J?stado e !?residente do mep Real Erarfo ,. o tenha 
assim entendido e faça· executai; cotQ: os àespaúlios 
necess4rios 'p ór este decreto somente'· sem em
bargo de ·qµaesquer leis, ordens ou· disposiÇji s 
em contrai;io. Palacio do Rio cfe Janeil'o, eµi · 27· 
de Novembro ele 1812. -Com a rubrica do Priii-
cipe Regente Nosso Senhor. 
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D;ECRETO DE 27 DE NOV_EMBRO. 

Coll. Braz. -Delgado. 

Não sendo compativel com as actuaes urgencias 
da monarchia alongar as cobranças das rendas 
reaes, que., achando-se consignadas a não inter-
1·ompidas despezas , elevem recolher-se qnanto 
ante& no Real Erario-; e havendo mostrado a ex
periencia que da disposição do alvará ele 3 de De
'zembro de i810, concernente a fazer-se hum só 
lançamento e lwm.a si> cobrança em cada anno, 
da imposição da decima dos pre4ios urbanos que 
pelos alva1·ás de 27 de Junho de 1808 e 3 de Ju
nho de 18<?,9, fui senido cxtender a todos os meus 
dominios ultramai'inos, com exclu.são sómente 
dos da Azia, não se tem derivado as vantagens 
que se ,havião esperado ; assim para facilitar a 
cobrança como para suavisar aos collectados o 
roethodo do pagamento a que são responsaveis • 
derogando o § 1º do mencionado alvará de 3 de 
Dezembro ele 1810, na parte respectiva a cobrança 
e lançamento: ·hei por bem ele instaurar o § 19· 
do de 27 de Junho de 1808, parn que se fação os 
referidos lançamentos e cobranças a semestres, 
destinando-se para estas os mezes de Junho e De
zembro, e procedendo-se aquelles com a maior 
exacção e brevidade; .ficando em tudo o mais no 
seu inteiro vigor o sobredito alvará do anno de 
1810. O Conselho da Fazenda o tenha assim en

·tendido por este decreto sómente, sem embargo 
de qu•aesquec leis, orde.ns ou disposições em con
tFario. Palacio do Rio ele Janeiro~ em 27 1le No
'Vembro de i812. -Com a rubrica do Príncipe 
-Regente Nosso Senhor. 'I 

AVISO DE 7 DE DEZEMBRO. 

Mao,uscripto authentico. 

Remetto a V. S. o aviso incluso que em 2 do 
.corrente mez me dirigia o St'. Conde das Galvêas, 
communicando-me a real resolução do Pfincipe 
Regente Nosso Senhor sobre as d1,nidas que offe
receu o Embaixador Extraordinario do mesmo 
Senhor em Londres, ·no officio o. 6.3 que foe di
rigio em 2 de Setembro passado, relativas ao 
pambio a que 'se deveráõ fazer os sagues dos or
dçi;iados dos empregados e despezas de Secretaria, 
sobre a Administração da Real Fazenda em Lon
_c;l.res, a fim de que pelo Real Erario se passem as 
convenientes ordens , para no pag·amento em
.moeda sterlina se regular pelos saccadores 1o cam
bio ao par de 6i '/. ,rences por l :tJ:; rs., remet
~e11do-se á dita Admu;iistração em Londres huma 
_nota exacta ?º u,ue v.ence. cada hum dosJmpr~
gados nas Cortes estr,angeiras, pará se na.o acei
tarem os saques que ,exctdão ás quantias dos seus 
respectivos ' vencimcn.tos. Deos g·uarde a V•. s.. 
Rio de Jan.eiro, em 7 de Dezembro de l ~ 12. _....,. 
.Conde de Aguiar. -Sr. Barão de S. tonrenço. 
-Acha-se a fi. 140 .do L,iv. l ºde Reg. de .dviJos e 
Portai·ias da Fazenda Real, no Archivo da .Secr!lt(,Lriq. · 
do lmperio. ' 

."
PROVISÃO DE 10 DE DEZEMBRO. 

Manuscripto authentico. 
. I.· 

D. João por graça de Deos, Príncipe Regente 
de Portugal e dos Algarves, etc. Faço sabe,r a 
vós Ouvicto1· d;i. Comarca de Vi lia Rica, que hf: 
fotolera,1el o 11buso com que vós e o vosso ant(l 
cessor haveis nomeado e concediclo provimentos 
para serventia do Q.(Ilcio de seg·undo Tabeilião 
dessa Villa e mais officios, por mais do tempo d!l 
Jei, e muito mais intoleravel pelo fazel'em Sell,l 
o effectivo pagamento dos novos direitos ·' e sobre 
fiança para os pag;µ·em quando se decida que os 
devem, estando aliás positivamente decidido no 
regimento e em diversos decretos e ordens regias, 
que os devem pagar todos e quaesquer serventua
rios: e por isso mando-vos que, fazendo effecti
vamente e sem dcmQra cobrar todos os novos 
direitos que csti''crem afiançados, suspendais logo 
-todos os serventuarios da ' 'ossa Comarca que não 
apresentarem provimentos passados pela Mesa do 
Desembargo do Paço, findos os tres mezes por 
que os podem pa~sa1· os Corregedores, provendo 
outros interinamente pelo mesmo tempo, dando
me de tudo conta effectiva e individual pela so
bredita Mesa. Cumpri-o assim. O Príncipe Re
.gente Nosso Senhor o mandou pelos Ministros 
abaixo ' assignados, do seu Conselho e seus Dé
sembargadores do Paço. João Pedro l\1aynard da 
Fonseca e Sá a fez no Rio ele Janeiro, a 10 de 
Dezembro de 1812. -Bernardo José de Souza 
Lobato a fez escrever. - Francisco Antonio de 
Souza da Silveira.-Monsenhor Miranda.-Acha
se a fi. 75 v. elo Liv. 1 ºde Notapão elas ol'dens que 1e 

expedem peta Mesa do Desembal'go elo Paço. 

AVISO DE 16 DE DEZEMBRO. 

l\ianuscripto authentico.. · 

O Pl'incipe Regente Nosso Senhor ' houve por 
bem determinar, á visla do que p,ropõ'e o Com
mandante da Companhia dos Guardas Marinhas 
na informação que vinha .com o officio d.e V. Ex. 
de 28 de Novembro ultimo, que além dos· exa
mes a que são obrigados os mesmos G)lardas 
Marinhas, para se julgar completo o seu curso 
academico, seja daqui em diante obrigatorio o 

, da classe de desenho. O que V. Ex. fará cum
prir. Deos guarde a V, Ex. Paço, em 16 de De
zembro de 1812.-.-Conde de Aguiar. -Sr, Ig
nacio da Costa Qu~ntella. 

Aj'.VARA' l)E 16 DE DEZE~BRO, 

Coll, Braz. 

Eu o P'rincip~ Regente faç.o saber ,aos qu.e e_~fe 
,alvará vjrem, que, em consulta da ~csa do D.e
s,ethbargo do Paço, me foi presente, q:nll t.endo 
sido elevado o Governo d.Q RiQ Gr.~nc).e .a Cii.pi
~ania , c.om a denomipaç,ão .d,e ~apitania de S. 
Pedro do Rio Grande, decl~ran,do por Capital a 
Villa d.e Porto Alegre para s_er a resjdencia do 
.Gov1:1rn,<1.dor e ~apitãQ G,ener,al; er~ confopn~ a 

·
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AM'BO ·D:&:· 1812.• 
esta minhà real determinação , l.J1U~ a referida 
Villa de Porto Alegre fosse tambem n cabeça dl'l 
Gomar.Ca 1 e a residencia -dos OuTJÍlft<n·es ·@etll~S ,, 
qlle antedorniente .-sé a'hal:nav~o Ouvidores da 
Go.m~·<lâ ode San•ta Catliarina.: , e tendo ·oónside.. 
ração ao referido, á m.aiur oommodídade d-os 
povos;habibántes da mesm:i •C:apita-nia; e â pr~s
perid:ade qll~ a eHa deve resultmt etn muiNI'. uti.i. 
).idade do1 me~s fieis vassalb'ls e tlp mie~ séniç<n 
hei pot bem., .ol>nfu-rmaindo...me ~oni O. pnteoór da 
me&mb co.ttslllilla, -0ooeiiar :•que 1n VHI-a de •:Pért& 
Alegre fique 'tendo e go11à111db n. ~tadl.laçãb ··~é' ~·á• 
beça de Ct>marba,; tt_ue na mesnlll Villíl. fiqtl.!! "êen.1 
do a residencia ordinaria dos Ouvidores G~l'àe8 .-Oâ 
Comarca; e que esta se fique qenominando
Comarca de S. Pedro do Rio Grande e Santa 
Catharina-. O que assin;i. se ficará observando. 

Pelo que mando, etc. Dado no Rio ele Janei
ro, aos 16 de Dezembro de 181 2. -. P1uNCIPB 
com guarda. - Com os 1·egistos competentes. 

RESOLUÇÃO DE 19 DE DEZEMBRO. 

Manuscripto authentico. 

Senhor. -Por avis'o de 26 de No·vembro pre
cedente, expedido pela Secretaria de Estado dos 
Negocios Estangeiros e da Guerra, foi Vossa Al
teza Real servido ordenar que esta Real Junta da 
Fazenda do Arsenal do Exerr.ito, Fabricas e Fun
dições coosultasse com effeito o que lhe parecesse 
sobt·e o modo mais conveniente de serem satisfei
tos os Patrões e Remeiros do escaler da fortaleza 
de Villegaignon., de seus salarios, tanto os ven
cidos, como os que se forem vencendo, para que 
sobre este objecto pudesse Vossa Alteza Real es
tabelecer huma regTa geral, que inalteralelmente__ 
se executasse. Os Patrões e Remeiros dos escale
res das fortalezas de Villegaignon e da Lage já 
poderião estar pagos pela Repartição do Arsenal 
do Exercito, se elles se contentassem de receber 
os seus salarios pela mesma tarifa que recebião 
pela Intendencia da Marinha, a saber: 520 rs. a 
cada Patrão, e 200 rs. a cada Remeiro; porém; 
querendo elles receber os salarios na mesma pro
porção em que 1'ccebem o Patrão e Remeiros do 
escaler ela fortaleza .de Santa Crnz, a saber: 600 
rs. dia rios ao Patrão, e 520 rs. a cada Remeiro; 
esta Junta duvidou fazer-lhe o pagamento na 
forma requerida; por quanto , para o Patrão e 
Remeiros do esealer da fortaleza de Santa Cruz, 
foi Vossa Alteia Real servido estabelecer o aug
mento do seu sala rio, em a viso de 29 de Julho de 
1811, em consideraçilo ás razões que allegarão 
de maior serviço e trabalhos no sen exercicio, 
pela necessidade de irem fóra da barra; e ainda 
que os supplicantes se fundão, para a sua preten
ção, no aviso ele 2ó ele Agosto deste anno, em 
que Vossa Alteza Real ba por bem mandar p.gar 
aos Patrões e Remeiros dos escaleres das forta
lezas da Lage e Villegaignon os salarios que se 
lhes deverem e forem vencendo, pela mesma f6r
ma com que se praticou e continóa a praticar-se 
com o Patrão e Remeiros da fortaleza de Santa 
Cruz, o que esta Junta tem entendido ser quan-· 

TOMO li. 

to· 'à pertebatM1 ó~ &tfppliéàfit~ ~s ~eus salarios 
pel'1 Repartiçãó db . A~seáál -do E!iel'éitó mensal• 
tmmte, poti\tn não qoantd tánaiori-á delles, para 
o 'qua se fütiin nb~ssatfü -A <lê~l'áraçá-6 especifica 
cotn os me~tnes 'tenéiment-bs ~ é ~lõr ,tl.ltító t>arc·ce 
a 'bstà Reirl Já'nt-l:l.; l:fue ·o~ 'sú.y.>plil}al'lte~ ptireebá:o 
os ~emi Sálnribs -âté :a() fi'tn'id~ste' 1antitl, plilâ'tarifu 
qu.~ t.ecebiãêi pc-ltl llti'fetidenêi~' d·á 'l\Iárilíhá', ~ d:o 
pritlê1pio dtr ann0 fut~ire por diat:1bn!éjfüf altétl• ' 
didos ~otn o 'l'l'le!i!Wá láâlátio q_tle pert:ebêm o ·P'â• 
t-tlio é Remeiros · dó·e5éaler da fort!ileza de Santa 
Cfüt, ém atte69a:a· ·átl tnllio'r ti'àbalhó ttue ' lhes 
té'tri aéttescído. 1 Vossá'Alteta Reál ~orérrt tna_~da· . 
rú o ~üe tô~ ~er:Yido. Rio -de Ja'Dei~d, t 4-de De
zembro ele 1812. -Carlos Antonio Napion. 
Caetano Pimentel do Vabo. -Carlos José dos 
Reis e Gama.-Mariano José Pereira da Fonseca. 
-Manoel €arneiro de Campos. 

ResolUfão. -Como parece. Palacio do Rio ele 
Janeiro, 19 de Dezembro ele 1812. -Com a ru
brica do Príncipe H.egente Nosso Senhor.-Cum
pra-se e registe-se. Rio de Jâneiro, 8 de Janeiro 
de 1815. -Com sêis rubricas do Presidente do 
Arsenal do Exercito. - Registada a ft. 961 do Liv. 
1° de Consultas. ' 

RESOLUÇÃO DE .19 DE DEZEMBRO. 

Manuscripto authentico. 

Senhor. -Por aviso de 26 de Novembro pre
cedente, expedido pela Secretaria· de Estado elos 
Negocios Estrangeiros e da Guerra, foi Vossa 
Alteza Real servido ordenar que esta Real Junta 
da Fazenda dos Arsenaes do Exercito, Fabricas 
e Fundições, consultasse com effeito o que pa
recesse sobre o que requeria Alexandre Azzu
pard . Expõe o supplicante, que tendo despacha
do na Alfandega desta Côrte cento e vinte dous 
barris de polvora, que remetteu para o Rio Ne
gro na eos ta da p atagonia' a bordo do [J avio 
inglez denominado Paciflc, aconteceu que indo o 
mesmo navio na altura do Rio Grande, e abrin
do agua, foi obrigado pela força do tempo a fa
zer arribadà, e na occasião da entrada no porto 
naufragou, salvando-se apenas a gente e alguma 
carga, entre a qual forão quarenta e quatro bar
ris de polvora, que constava da guia e conheci
mento do Mestrn, que juntava ao requerimento 
que teve a honra~ de o[erecer a Vossa Alteza 
Real; e l,orque, não obstante ser utilidade publi
ca ficar a dita polvora nestes Estados, he neces
sario pagar todas as clespczas da salvação dos 
effeitos, a que s6 poderia remediar vendendo-se 
no dito porto o mesmo genero, por isso recorria 
o supplicante a Vossa Alteza Real, afim que se 
dignasse. conceder-lhe peÍ'missão para que livre
mente podesse vende-lo no mesmo porto, sem 
que lhe puzessem impedimentp. Parece á Junta 
não ter lugar a pretenção rio supplicante, quanto 
ao poder vender aos particulares da Capitania do 
Rio Grande de S. Pedro do Sul os quarenta 
e quatro barris de pol rnra que se sal várão do 
naufrag'io do dito navio que se destinava para o 
Rio Negro da Costa da Patagonia, pois que o 

1 {~ 
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suppliçan~e tem a liberdade de os exportar para 
portos estrangeiros, · sendo-lhe , inMbida a venda 
d,elles nQs dominios de Vossa Alteza, Real, por ser 
artigo d·e contrabando nelles a pol:vora estrangei
ra; mas querendo Vossa Alteza Real, por graça es
pecial; attender á urgencia que allega o supplican
te, d~ não poder~ sem a· dita venda .requerida, 
pagar a11 despez~s da. sal;y:ação dos effeitos do na
vio n.aufragado, a mesma Junta julga ·conve
viente que se efl'!)ctue a compra , dos sobreditos 
barris , pela .Junta. da Fazenda da Capitania, do 
mesmo inodo que se tem praticado nesta Côrte, 
onde Vossa Alteza Real tem mandado comprar 
partidas de polvoi:a estrangeira pelo Real Erario e 

• 1 

'. 
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pelo cofre da polvora.. Vossa. Alteza :Real porém 
mandará o que fôr servÍdo. Rio, de Janeiro·, 14 
de Dezembr.<» l2e 1812.-Carlos Anionio Napion, 

' -Caetano Pimentel do Vabo. -Carlos José dos 
Reis e Gamn.-Mariano.José Peneira da Fonseca. 
-1\lanoel Carneiro de Campos. 
- Resolução. -Como parece. · Palaaio do 'Rio de 
Janeiro, 19 de Dezembro de 1812.-Com a ru• 
brica do Principe Rttgentc Nosso Senhçir.-Cum
pra-se e registe-se. Rio. de Janeiro, 8 de Janeiro 
de 1813.-,.Com seis rubricas, do Presidente e 
Deputados da Real Junta da Fazenila do Arsenal 
do Exercito. - Registada a fT.. 98 do Liv. 1.• d8 
Consultas• 
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&VISO DE 1.2 DE JANEIRO, • 

Manuscripto au1hentico. 

Importando a's oitenta e oito arrobas de ouro 
que conduzio }osé Lourenç<;> , ,a guantia de , 
4:760~948 r~., conforme a relação do mez de 
Dezemb,ro passado que Vm. enviou á Mesa do 
Real Erario., e achando-se na Cas~ d1,1 Moeda, 
aonde ellas 1fürão, ~nti·egues,. terem o valor .d(;) 
4:558~1.07 r,éis, 'y,eio a conhecer-se, l}O ~:Xame a 
que se procedeu pel\l Inte,ndencia do pur~~ ser a 
djfferença produzida de erro cl,e somqia, de quem 
fez a relação das barras nesse registo , por s.e 
conhec,er,q,ue os n.~meros de suas barras conferião 
com as. gu~as :. e~ consequencia do que manda 
o Príncipe Regente Nosso Senhor advir~ir a V~. 
que tenha toda a vigilanc~<i- e exacção no modo de 
guiar as bari:as, afim de' e.vitar outro semelhante 
acontecimento, ficando por tanto o dito conduc
tor livre para p.oder regDessar, ·sem que lhe sirva 
de embaraÇ,O. aqueU.a differença. :Qeos guarde a 
Vm. Palacío do Rio de Janeiro, em 12 de Janei
ro de 1815,. -Con4é de Aguiar. -Sr• . ~anoel 
Pereira Dias . .,.-,~xtrahido do,Liv. 2° de Reg, geral 

. das 0r:deill$ ea;pedfdas ds Juntas de Fazenda, q,ff.. 185.. 

1 · DECRETO DE 21 DE JANEIRO'. 

<;101!. •Braz. - Delgado. . 

Sendo,me presentes as duvidas que t~m oc~or'
rido sobre a intelligencia do § 2 .. do alvará de 28 

de Abril de 1809., que outorgo11 a isenção dos 
direitos de· importação das mercadorias· fabrieadas 
nas manufactilrasr nacionaes; pretendendo alguns 
negóciantes que era ampla e geral, e Cl'Omprehen
dia todas e quaesquer de in!lustria poi'tugueza, 
fossem ou não obradas ,Javradas, ou preparadas 
em pequenas offici1111s, ou em grand,es ; e resul
1tando desta intelligencia não poder verificar-se, 
com as attestações· que se determinão no referido 
alvará, serem de fabi;ico nacional as mercadorias , 
que' se pretenderem despachar nas Alfandegás , e 
huma grande d.jminuição de dirdtos com prejui1.0 
da minha Real Fazenda:. hei por bem detel'minai; 
que a isenção de direito facultada no § 2° do· SC?
hredito alvará de 28 de Abril de 1809, compre
hende sómente os generos fabricad·os nas m'anu
·facturas em grande estabelecida& por mifilias 
immedíatas ordens ou provisões da Real· Junta do 
Commercio, Ag.J'icuhura, Fabricas e•Navegaç~o ·; 
e que· todos os mais· de, industria portugueza· pa
guem osdi eitos estabeil'ecidos·,· e ·que nas · ~fan..:. 
<legas ·Se arre0adárão até· agoPa. O 10onseJho da 
Fazenda o tenha assim: entendido e fàça 1executar, 
86fil1embargo' de ·cjuaes·quer leis IOU disposiçees .effi 
·contrario'. f.alacio do Rio de Janeiro ', em 21· de 
Janefoo cle 1 í81·5. -C@m a .rubrica do Principé 
·Regente N·osso Senhor..-. · · · ' 

1 ; 

PR6VISÂO DE 26 DE JANEIRO, 

Manuscripto , autbentico. 

O Conde de Aguiar, do Conselho de Esta
do, etc. Faço saber á Junta da Administ11ação e 
Arrecadação da Real Fazenda d'a €apitaoia d·~ 
Minas Geraes': que o Príncipe Regente Nosso Se
nhor foi servido determinar, por aviso da Secre
taria de Estado dos Negocios Estrangeiros e da 
Guerra, em 4 tio corrente mez, em consequencia 
do requerimento que fizerão subir á sua real pre
sença, pela mesma Secretaria, os Sargentos Mó
res e Ajudantes dos Regimentos de Milícias .dessa 
Capitania: 1 •, que aos ditos Sargentos Móres se 
dê cavallos de pessoa, · e se lhes ·abone o venci
mento das competen'tes forragens, desde o dia 
em que os matricularem, como se pratica geral
mente, e he conforme a lei; sendo porém depois 
da matricula obrigados a apresentar attestações 
dos seus ' Chefes, pelas quaes se mostre- terem 
feito os serviços e revistas da ordem, excepto o 
caso de impedimento legitimo de molestia' que 
deve constar pelas certidões dos Professores e ·at
testações dos seus Chefes; 2°, que aos ditos Aju
dantes de Milicias, não obstante' lhes nãlo com
petir cavallo de pessoa , ·.se mande dar huma 
cavalgadu11a em attenção a dev-erem assistir aos 
exercícios das Companhias, para se transporta
11em aos Districtos das ditas Companhias na oc
casião dos ·referidos exercícios a que assistirem, 
bem entendido., pagando-se-lhes unicamente os 
dias da ida e volta, e não os em que estiverem 
parados, á vista das attestações dos seus Chefes, 
em que se declarre os dias que ·gastá1·ão em eada 
hl!lma Companhia, as legoas de distaneia destas, 
e propor.cionando-se· os dias que em consequen
cia deverião empregar_, afim de se fazer o paga
mento destes di,as Pt'.l(> preço ordinario das besta~ 
de aluguel; 5°' que no· caso de se commetterem 
diligencias extraordinafias· aos diros Sargentos e 
Ajudantes. de Milícias (não se contando as que 
forem feitas dentro dt> Districto de cada Regim'en
to, pois que estas sempre s.e devem · considerar 
ordinarias), lhes seja pago o respeotil'a venci
mento ·pelo arbítrio que der o Governador e Ca• 
pitão General dess·a CapHania, a quem o mesmo 
a-ugusto Senhor tem , autorisado ·para esta regti• 
lação, á vista da qualidade ·das mesmas dfüg1m
cias; 4°, que não compete aos 'ditos-·Sargentos 
-Méres e Ajudantes de Milicias, que se a'chão fóra 
da Capitánia empregados come> taes, em activi
dad·e nos ' Batalhões que march.árão para o Rio 

· ·Grande óu para outro destiao, e deveráõ '\'encer 
raçãó de cavallo de pessoa, ' p~ís que. se devem 
reputar de campanha, beriJ., c0mo as· llestas · dê 
bagagem que corresponaem á •sua gradQação nos 
dias de marcha· paga ·pelos ' preÇos ordinarios
por que se pagãe -aos Ofilciaes de Unha noa luga• 

' . 
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res por onde marchão ; cessando porém · hum 
semelhante vencimento logo que fiquem de.guar· 
nição; e quando se juntem ao exercito d·o Rio 
Grande, -seráo considerados do mesmo modo que 
se contemplão a este respeito os outros Majores e 
Ajudantes daquella Capitania. O que tudo se 
participa á mesma Junta pará su·a intelligencia e 
inteira obser,•anoin, c0mo nesta se lhe ordena. 
Anacleto Venancio Valdetaro a fez no Rio de Ja
neiro , em 26 c1e J ~h'eiro de 1815. - Antonio 
Mariaoo d-e ' l\,,;ev.éclo la fez ·es01-ti,·ei-...........Gr0.nde de 
<Aguiar. ~E:cttahida ..a fi. ~62 do Liv. 2° ..ti; Reg. 
d'e P1101Jis<Jes BfXpedida.s pe.la Contadoria Ger.at;c/,YJ..Se
gt>.'nda -Rep0§1tipã:o, do Tdwsott1·0. · · 

-' 1· (')' r.. ,· • •' ' 
....., ' ' \ . ' jn~TAL DE M DE J4NEJR<>. , 

•·.,, .<Jo11, Brnti. 

Teoo@ che.g.a'Õo .á,13.'l!l'gllJISta presença de Sua A-l+ 
Mza R,eal ® iPrfocjpe R'6genle Nosso 5ell!hor•, cl> 

<ibuso com ~ue muites habiban~es deste Estad'() ·s.e 
liem ·11bala)i_çado ,,a fa11er córtes da madeira · deno~ 
minada"ite-br-azil, p1i!rtenoenlt-e ao 1patrim-0.mio da 
C0rôb., n~;0 !o.bstante a )il'~itiva determinaçãio 1l 

~ommürai;iã0 d-o..al;vará de ·1~ · d'e Dév.etnbro de 
d6o5 1, ··com .que são v-ed.ad<C!ls os 1inesm0s ·eortes 
desta imadefoa r qna•nd0 nã:o sã0 aut'01lisad0s pelos 
Magistimoos ia ~'hle.m incumbe pel'@ soh11edíto -01~ 
:vará c0ccederem as .respectivas licenças: foi o 
mesmo ; Al!:g;usto Senhor servido <iletermin,a·r por 
a iviso clàr SeotNer.ia ·de Es1ado dos Nego~~ios do 
Br.al'l~l de .11 1tdo coruente mez, expedido ai> C<Híl'"' 
seH10 tlà ii'.a:i:enCila, que ·por >este .Tribunal ~e con

' ' . Gede~em daqui ·em diatité as licenças nece?sarias, 
para se peder .cmtaF o..refel:i<lo fiá0-brazil, em 
quaAto >S ohrnrest~ assumpto se não toma ~.1rbitrio 
,mais conveniente. E.para que 'Chegue á nopcia de 
todos estlJ, t"eal dctCl'minação, e se nãa possa ap·a~ 
.drinhà'l•· do preilie«to ,de .ignorancia ·qualquef' tr·ans
;g'ressã0 'ª e-ste respeito , ,,mari·dou o mesm;~ C@n~ 
sellw 'affixa'I' o ·p11esente edital. Rio, em 

1 

z6 .dé 
Jaeefro de 181rn.~.Joaquim fosé de SmmrL.ohnt.o.. 

Pnbv1'sXo DE 5' DE FEVE'Ri1no, 
r ~ 1 1.. 

Manuseripto a'Utheotico. 

ÓCó11rlede Aguiar, d.o C011selho·de.E'sta;Io; etc, 
.Faço saber á Junlta .da Real ·Fazenda d~ C,apitania 
d,0 i.\iarauhão., que.ficando suspensos o:em a (\fea
çã0 da ,Relação o assento -e voto que tinhão DC6sa 
Junta o Oi,iv.idor da Comarc,a,, cam,-0 Jui.z füt_ee1,1tor 
.do.s Feitos da Real C0,rôa e J!'·a.zeud.a,, ,e .o ~Jujz de 
Fl>ra «lt>mo P.roour.adoc deli~ : .foi o P,rh1cipe Re• 
gen~e J){.osso Senho;· •servidQ datermioa:r que G 

G.hancell~w tenlrn sempr& o prin;ieir,o l11gar de De
putado .da Ju.nta, . ,sendo tamhem mm.nbr1~ deHa 
como Proºcurad'O,I' cl,a R;e~l Gorôa ft Fai1í-e~1da, 'G 

seg,undQ Des,er;obargador da ;L3.elaçã0 ~sem ~ue por 
esta i1;1c,!fm.}jl,eo,cia1, nem h,um. nem OQt.r.O' ' ' ença 
o:rden;i4.o al~prn da Real Jr1w4!nda. ,Q. que -~ ;pal'; 
ticipa á re(ed<;la Jui;ita ip~r,a í;!S$Ím o t.er entencVdo 
~' e~ectl~a.r ~se11j1 ·d1,1yida º:!J ,e~)?.ara!i).? algulf· Jos~ 
pgµJ.,e~, f,,6,ífQ 1~ :(er:- .:nCJ ,Ri.o, P.,e J.aneivo; ªf 5. d~ 

Fevereiro de 1815. -Francisco de Paula Cabra 
, de .Mello. a feJL escrever. -Conde de Aguiar. 

Exti·ahido (J;o L'tt. 2° de Reg. Geral das Ordens ex
pedidas ds Juntas de Fazenda, a fl.. 191 v. no The
souro Nacional, e a ff.. 476 do Liv. 2° de Reg. da 
Junta da Fazenda do Maranhão. 

DECRETO DE.,12 DE FEVEREIRO. 

Manu~crij>tO' nuthentiço. 

Ocm!!l<afülG ·na· minha real p'te'sent;:a que no i>'ro
cesso qa·e se Form0u na Illià de S. Thomê pelo 
tli!licto 'aC'Ontecido na sumat!a denomiIHtél'a 1C'on'.. 
ceição 'nt'ilhánte, em dia~ do mei d·e Dezembro 
d-e 118'07, tlujatquip·ágem, amt>tinantlo-se, matura 
t> mestre Anto1üo Ilafael l\'.l'Unhos, iançn'ndt>-o ao · 
ma-r, ·h·a \11il'i'as nultidade'S, como a de dão ter ·á 
devassa 'o 'humer0 de' 'testemufrll'á~ detethiina;d'O 
p!!la lei, existir esta '[>ot t11aslado e hn'Ver duvida 
sdbirê à 'cottlpeterite jul'isdicção local' pbt tllt siflo 
este cl'ime pllrp'etradb- no mar largo, não tend'O 
quJrido tomar deil'e étH'l'hecimento, nem a Junta 
de 'Jii?t:iça de Pernambuco, donde ti11ha '}'tartitlt> 
ti refer1tia sumalia Com o destino de ir a Gahão, 
n·em a Rela~ão da Bahia ~ara onde fôfa i-emettiao 
~ p1·0'cesso pela · st>bredita J\lo'ta tle Jnstlçn ; 
ri_cnah·éhi-se finalmente os tnl.to's n'a Casa tl'a Sup.:. 
plicação, e nas cad'êas d'ella o~ 1·óos que se poderão 
prender; . é sentl\'.l convenicnté aõ Irem '.lo 'fueu 
t·eal servi~o que sejão estes ptiniâõs como nie~e
coem, futm'inando-se este procedimento~ sou s·er
vido haver por suppridas todas as nullidades acima 
referidas, e quaesquer outr.as que occorrerem no 
'processo, julgando-se pelo que tlelle constar na 
fórma das leis do Reino. O Clianceller da Casa da 
Supplicação 'que ser'\'e die Regied·01· o .tenha .assim 
entencli!Clo ·e faça execu~ar, sem1em1laargo dequaes
:qúer leis, àecretos ou disposições em conrorario. 
Palacio do iRio ~e Janeiro, em 12 de Fevereir·o 
de 18.15. ~ Oom -a n1búca ,dll Slla Atteza B:eal ......... 
A o/;ta...~e nlJ Liv. 1 º 'de R'l!g. da.s Ord~m Jf.egias da 
/;.asa <i,g, Supplicapãv, a ff.. 189. 

"1 

DECRETO DE 1_~ D.ll FEVEREIRO. 
!f 

·Golh Braz. ~Delgado. 
! 

fü:ig~odo a tuanqui'lliclade e seg.urança publica 
que .Se facilitem a$ prisões d•@S m~OS, n\JS ·COSOS 

em que as determinão as leis ; e que nã·o durem 
mais tempo do que ,o preciso para a averiguação 
dos ~rimes perpetrados' e 'para a formação do 
prl,il,c~ssQ e final sentença: e 11ão ·quercnd0, por 
este justo, motivo.b ·que .por modo algum s'e 11e~ 
tardem . nas cadêas os presos, quan.<lo se ju~a.. 
l'C.1')1 livires e se mandarem soltar pelas autori~ 
dadcs ·competentes,; o que 1he !conforme 1aos 'fCr~ 
da{l~tos 1prinúipios ,élo direito criminal: hei .p,ar 
bem ordenar rque li0dos os que forem mantla:clos 
prendei· ;pel<il fotehdente Geral da ·Policia uu a 
reque-tiáleflt@ ,de 1pá11tes~ p.ara lhes fo:rmaroem e . 
1poi·s .as ·o.ulpa!l;, oll ·p9r lhe eonstat ;q,ue (C.Omilite,t,.. 
.têtão.· aJgu_tn delicto,, ·e que em cailf-ormidaâe dt> 
Alvar4 de'~ de Jal)eiro d,e i~o ,1 fQri().(Iiemetti~ 

http:SeotNer.ia


ANNO DE 1813. I '51• 
!los aos c<:nnpetentes Magistrados,, e ú sua orilem de Salvatlor Pereira da Costa, herdeiro do falle
tiv€rem lav.rado os assentos d© costume, sejão cido Bispo de Tritopoli, Prelado que fôra de Goiaz, 
s0lt0s em virtude das sentenças lfm que f.o1iern os ornamentos que se lhe tinhão dado á custa da 
julgados livres, sem depenclehcia de nova deter ll'eal Fazenda para aquella prél,asia, a fim de os 
minação do me.sm0 Intendente Get'al da Policia; mandar <.1rrecadar, e se poderem entregar ao seu 
enitencl·enclo-se pgr esta maríeira o decreto de 7 de successor, o actual Prelàdo eleito pará a mesma 
·Novembro do anno passado, que sou scl'viclo ha~ Capitania; e não tendo até agora a mesma Junta 
ver assim ' por declarado , O Chanceller da Casa respondido cousa alguma ao díto1respeito, o que, , 
dá Snpplioaçã0 que serve :.de Regedot' o tenha além ele lhe ser muito estranhavel pela omissão 
as's·im entendido e faça executar, sem embarg·o que houve, tem de mais dado causa a dr-morar-;se 
ele quaesqt:1er Ieis, clecretós ou disposições em nesta Côrtr, o mesmo Prelado ú espera dps ditos 
contrario. ·Palacio· do Rio de Janeiro, em 12 ele orpamentos que deve levar pâra as funcções do 
Fevereiro de 1815. -Com a rubrica do Princi seu cargo: se ordena á mesma Junta novamente, 
oipc Regefüte Nosso Senhor. que logo, e sem demora mande arrecadar da mão 

do sob redito herdeiro, não só todos aquclles or:.. 
namentos que se achão feitos, e constão do inven

DECflETO J)E 16 J)E FEVEREIRO, tario que já remetteu ao mesmo Prelado, como os 
Coll. Draz. - Delgado. que ainda estão por fazer-se, enviando tudo para 

esta Cidade a entregar clivectamente ao dito Pre
Fazend0-se mui dignos da minha real contem- lado, e participando immediatamente a .este II.cal 

plação os casaes de Ilbéos que pela Intendencia Erari~ elo que tiver resultado desta diligencia, e 
Geral ela Policia farão pedidos ao Governo dali com a resposta elo mesmo herdeíl'o, e documentos 
ilhas elos Açores, par::i 1•irem estabelecer-se nas que se lhe· enviúrão, no caso ele faltar alguma 
eli versas Capitanias deste Estado elo Brazil; e cons- cousa de toda a entrega cletermin ada, para se 
tanclo na minha real presença que estes casaes se proceder como fô1· justo. O que assim tera enten
acbão já distribui dos por esta Capitania elo Rio elido a mesma Junta e cumpririi, sem cl~vida al-. 
ele Janeiro, e pelas .elo Espírito Santo, S. Paulo, guma. Ana-cleto Venancio Valdetaro a fe,,. no Rio 
!\tinas Geraes e em 'Porto Seg·uro, tendo-se-lhes ele Janeiro, em. 17 ele Fevereiro de i 8 i 5. -An
forneciclo não só terrenos que possão cultivar em . tonio !liari-ano ele Aze1•edo a fez escrever.-Concle 
seu beneficio, mas os instrumentos e sementes · de Aguiar. -Extrnhida a fi. i 66 do Liv. 2° de fieg. 
para isso necessarias, como lambem casa para a ,de Pi·ovisões expedidas pela Contadoria Geral da se
SU\J. habitação, gafüi prop1:io para o sel'viço do gunda Repm·tição do T!tesouro. 
campo, e até me,,.adas para s,ua sustentação nos 
primeiros dou~ annos, em quanto não poderem 

RESOLUÇÃO J)J,' 20 J)E FEVERJURO.recolher os fruotos da sua lavoul'a: sou servido, 
por effeito das paternáes providencias com que Manuscripto authentico. , 
me proponho sempre beneficiar os meus fieis vas
sallos, e auxiliar o augmento de população, ele Sen}1or. -Por aviso ele iô de Janeit'O prece
que tanto depende a prospel'idade e riqueza na dente, expedido pela Secretaria de Estado elos 
cional, determinar que os sobreditos casaes de Negocios Estrangeiros e da Guerra, foi Vossa Al
Ilhéos e seus filhos fiquem isentos de serem re teza Real servido ordenar que esta Real Junta 
crutados para o seniço militar da tropa de linha, da Fazenrla elos Arsenaes elo Exercito, Fabricas e 
e que não sejão obrigados a servir nos corpos Fundições, con!íultasse com e:fl'eito o que pareces
milicianos . contra sua vontade; e outro sim or se sobre o requerimento de Felisberto Ignacio 
deno que esta graça seja extensiva a todos os ma-is Ja1:mario Cordeiro, primeir:o Official ela Sec1·eta
casaes cl·e Ilhéos qu para o futuro possão vir e·S· ri~ desta B.eal Junt<1: expõe o supplicante, que 
tabelecer-se nas Capitanias do Brazil., pela mesma tendu sido onerado com hum encargo que de 
maneira porque estes vierão. O Conselho Supre modo algum lhe apropria o alvará da creação da 
mo Militar o tenha assim entendido e faç<1 execu Real Junta (por ser além ela legislação e-pratica 
tar, expedindo para esse e;lfeito as orde1~s neces seg·uicla), qual o de servir como serventuario nato 
sarias. Palacio elo Rio ele Janeiro, em 16 de nos impedimentos elo respectivo Secretario, re
Fevereiro ele 1813. -Com a rubrica do Príncipe .qu:eren, firmando-se em indestructiveis princípios 
Regente N·ossg Senhor. ele direito e ele justiça, augmento ele ordenado_, 

ou ajuda de custo que lhe proporcionasse meiôs 
l).e sustentar a decencia e maior assiduidade qué 

PROV,ISÃ.O J)E _17' DE FEVE}!EIRO, incumbe tal encarg·o. Foi a dita supplica consul
tada e indefedda, ao mesmo tempo que, em conManuscrípto anthentico. 

' . sequencia ela regia resolução, se passou portaria 
O C,Qnde,de Aguiar, .elo. Conselho deE&tado, e:tç. ao su,pplioante que lhe confiFmou a perpetuidade 

Faço saber ,á Junta da A,dministração e An1'!ca elo encargo, como se eviclenc'êava elo requerimen; 
d.ªção da )Real Fazenda da Capitania de l\'ljnas to incluso a que estava junta : que á vista pois de 
f;el'aes, que havenclo-&e-lhe determin.ado em Pro.. tal jncleferimeuto, que de fórma alguma se confor
v,jsá'o de 27 ele Abril do a.nno proxüno p,a8$ado, ,ma va ,corn o .espirita d(f equidade que se obsernva 
:O~esse a;veriguar á vista dos dgcume-!ltos que fo11ãfi1 nos regi.tnentó;; de Razenda, e pratica constante 
inclusos na dita provisão, se existi~p em pod~r c1ue autorisava a sua justa pretenção; nem tão 
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pouco com o 'exemplo que offerecia a Real Junta 
do Arsenal do_Exercito de Lisboa (cujo alvará de 
creação se mandou seguir no <l_a creação desta 
Junta), onde o Deputado mais mo<lerno servia 
nos impedimentos do respectivo Seci:etario : im
plorava o supplicante a Vossa Alteza Real, se 
dignasse remover do emprego do supplicante o 
sobredito encargo, a que não corresponde o exí
guo ordenado de 4oow rs. que percebe, orde
nando que a respeito de tal serventia, nos impe
dimentos do dito Secretario, se seguisse ·o que 
estava amplamente determinado, e se observaya 
em identicas cfrcunstancias nas Reaes Juntas da 
Fazenda dos. Arseríaes da Marinha e do Exercito 
de Li boa, onde, na fórma expressada, os seus 
Deputados mais modernos com effeito servião nos 
impedimentos. dos respectivos Secretarias; não 
obstante· terem as mesmíssimas 'occupações dos 
l;leputados desta Real Junta; que a razão e justi
ça que assistia ao supplicante era notoriamente 
evidente, e que por tanto esperam merecer da 
augusta, pia. e recta contemplação de Vossa Alte
za Real a graça que implorava, de ser removido 
do sobrcdito perpetuo encargo , quando por effei
tos de magnanima e real piedade lhe não fosse 
proficuo do rondo que ha-via implorado pelas ~u
perabundantes-razões já especificadas; as quaes, 
merecendo individual exame e contemplação, dc
rnonstrarião até ·ao maior gráo de evidencia qne 
·sua pretenção, longe de encontrar a legislação que 
a semelhante respeito parecia dever servir de re- 1 

·gra, ao contrario se conformava com o espírito 
de-~quidade que.nella se observava, e cem a que 
offerecia todos os exemplos de alteração e de 
pratica, sempre vantajosos aos que tinhão sido 
onerados com incumbencias e serventias extraor
dinarias.. l\'landando esta Junta ouvir o seu De
putado Procur-ador Fiscal, om esm_o respondeu:
Que a representação do supplicante, que d'e l~ 
causa á consulta · de 25 _c]e Janeiro do anno de 
1812, feita por e&ta Real Junta da Fazenda dC:Js 
.A!rsenaes do Ex.ercito -, em cumprimentó do real 
aviso de 22 de Agosto do•mesmo anno, tinha por 
objecto, em razão de ter sido Senrentuario nos 
impedimentos do· Secretario, por ordem da mes
ma Real Junta, ou o augmento de ordenado e 
ajuda de custo, ou a isenção de semelhante onus, 
que deveria reca.hir nos. Deputados mais.mod·er
nos, conforme a pratica.verificada em Lisb-o·a. Foi 
ponderada na consulta a inadmissão de seme
lhante pretenção; eomo opposta ú legislação do 
Reino, estabelecida nos alvarás de 29 de De
zembro de 1753. § 6°, de 23 de l\'larço de 175!~ 
§ 7°, e de {~ ele Fevereiro de 1755 § 7º , que 
considerou indemnisado o Serventua!'Fo· com a 
quinta parte elo erdenaclo do proprietario impe
dido, quando a serventia exced-esse o prazo de 
c1uarenta di·as; não. podendo ser tambem admis
sível a ajuda de custo requerida, como >e<lada 
cxpressamen~e pela citada legislação, por mais . 
especial que fosse a causa, para se poder pedir; 
não devendo entre tanto ter lugar outra a·lguma 
providencia, além da declarada na lei, com a 
qual se devia conform'ar o supplicante. Igual
mente se po.ndérou 

\ 
o.a mesma co.nsulta que e1:a 

inadmissivel a pretendida escusa, porque só nel
le, como pl'imeirn Official daquella Secretar.ia, 
podia 1·ecahir tsta nomeação, por estará testa <lo 
seu expediente, e poder melhor preencher os fins 
~ella, e não podendo-se invohcr na mesma de 
fórma alguma os Deputados mais modemos, em 
razão dos seus empregos muito complicados, 
que erão o de Conta<loria e da Thesolll'aria; e 
que por estas razões,. confonnando-se a Real Jun
ta com o legislado no alvará de 25 de Outubro 
de 1796, liv. 7~ § 5• para o Trihllnal do Almi
rantado, no qual o Official l\lalor he ·o Scrven
tuario nato do Secretario, propozera ao. suppli
cantc para a mesma serventia, para de huma 
vez ficar lixada a regra sobre esta materia. To
das estas considerações farão poll(leradas pela 
Real Junta da Fazenda, com aucliencia Fiscal, 
e subirão á real clelib.eraçiio; baixou resolvida a 
consulta na sua mesma conformidade , em 2{~ 
de Setembro de 1812. Send.o cumprida a real 
resolução, foi declavado o supplicante ,, por qr
dem da Justiça,. Serventuai;io nato do Secretario 
nos seus impedimentos. Não se accommodou ' o 
supplicante com a real determinação, instou se
gunda vez, com.os mesmos repisados e velhos ar
gumentos, a. requerer a esta Real Junta, pelo 
encargo peEpetuo da serventia,. alg;.uma ajudo 
de custo; foi-lhe escusada a 'sua lH'ctenção, cómo 
contraria e opposta· ú legiSlação do Ilcino-já ci
tada, que prohibc absolutamente qualquer·ajuda 
de custo, por mais especial que seja a cau~a para 
a requerer, como se vê do· requerimento junto 
e despacho nelle posto. Não satis!'c-ito ain<la com 
este legal deferimento, levou ú real presença a 
presente supplica, em que pede a isenção- de no
meação de Serventuari<> nos impedimentos do 
actual Secretario, como estit, mandado pela real 
resolução, repisando as mesmas razões que fa
rão desattcndidas em consulta; moslranclo, poi: . 
esta fónna, que o unico ohjecto do seu sel'viço 
naquelle emprego he o interesse de mais ordena~ 
do, não se contentando com a pro,·idencia da · 
lei nem com a real resolução. As mesmas razões 
que servem <le fundamento ao seu requerime~to 
não tem apoio no alvará da ereação da Ileal J un
ta dos Arsenaes de Lisboa, porque nelle nada se 
legislou sobre este objecto. Embora tivesse ames· · 

• ma.Junta tomado esse arbítrio, não póde elle sei'· 
' 'Íl' tle regra para esta Junta, e muito menos para 
ser citado contra a regia resolução <le consulta .,. 
que he huma lei para o case 1·esolvido, que tan" 
to hc a ' '0ntade .do Soberano declara-da pela com-
petente Repartição; antes o contrarie se acha 
legislado expressamente no citado alvarú de 25 
de Outubro, de 129_6, e .a pratica <los Trihunaes 
desta Côrte offerece· exemplos contrarios aos 
principias do su.pplieante, pois, nos impedimen
tos do Secretario do Conselho Sup1·emo Militar, · 
serve o·Official Maior daquella· Secretaria; e· nos 
impMimentos e audiencia do Escrivão da.Cama~ 
ra no Tribunal do DesembaPgo do Paço, ' não 
serve o Desembargádor <lo Paço- mais moderno. 
Porém, ainda que não fossem estas razões, bas
tava, para fazer regra no·caso · presente, a real 
resoluçãe que como lei se deve cumpriv, res
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•peitar e obedecer. Deve-se por tanto, com es.tas 

considerações, consultar-se o indeferimento dá 
pretendida iseºnção de serventia e nos impedi
mentos do Secretario; e quando ao supplican
te seja diffieultosa a continuação daquella ser
-yentia , o deverá declarar a esta Junta, para 
consultar então a demissão do lugar de Official 
Maior da SecretaTia, e ser nomeado neste em
prego outro que com mais obediencia e submis
são ús 1:eacs determinações· possa servir aquelle 
emp1·egio de Ofilcial Maior, com o dito emprego 
annexo de Servcntuario nato, nos impedimen
tos do Secretario. Parece á Junta, conl:'ormando
se com a respo5ta do seu Deputaào Desembarga
dor Fiscal, que, pelas razões nella especilicadas, 
hc inadmissivd a ,pretenção do supplicante, que 
deverá con~inuar a servir nos impedimentos do 
respectivo s1~cretario' na conformidade do que 
lhe foi determinado por portaria desta Real Jun
ta, passada em observancia da dita· regia vesolução 
de. consulta de 24 de Setembro de 181.2, que o· 
sujeita á perpetuidade do sobredito encargo, fa
zendo-o inherente ao lugar que exerce de primei
ro Ófficial da Secretaria deste Tribunal: que quan
do porém ao supplicante seja difficil a conti 
nuação da sobrcdita serventia, nesse caso o deverá 
com cITcito dcelar~r a essa Junta, para então 
éonsultar a admissão do lugar de Official Maior 
da Secretaria, e ser nom,eado para cs'te emprego 
outro que com mais obediencia e submissão ás 
reaes ordens sirva o sobredito elTlprego, com o 
encargo anncxo de Serventual'io nato nos impe
dimentos do Secretario. Vossa Alteza Real porém 
mandará o que fôr senido. Rio . de Janeiro, 15 
de Fevereiro de 1815. -Cario~ Antonio Napion. 
-Caetano Pimentel do Vabo. -Carlos José dos 
Reis e Gama. -Manoel Carneiro de Campos. 

Resolução. - Como parece. Pàlacio do Rio ' de 
. Janeiro, 20 de Fevereiro de 1815. - Com a ru
brica do Príncipe Regente Nosso Senhor. -Cum
pra-se e registe-se. -Rio de .Janeiro, 5 d~ l\laio 
de 1813. -Com cinco rubricas. -Regista.da a 
fl.. 1o5 do Liv. 1 º de Consultas. 

A VISO DE 22 DE FEVEREIRO, 

M:anus~ripto authentico. 

O Principe Regente Nosso Senhor, attendendo 
ao que lhe representou Torcato José Pinto, Por
teiro e Fiel da Impressão Regia : hc senido or
denar que se continue a satisfazer-lhe os 400 rs. 
pelos serões, domingos e dias santos em que fôr 
obrigado a trabalhár, os quaes forão concedidos 
ao supplicante desde a fundação daquelle estabe
lecimento, e que V m. suspendeu, segundo elle 
allegou no requerimento que fez. subir á real pre
sença. O q.ue particino a Vm. Paço., 22 de Feve.
refro de 1813.-Conde das GalvGas .. -Sr. José 
Bernardes de Castro. -Acha-se no Liv. 1 ºde Reg. 
de D.ecre·tos.e A.visos á Typographia Nacional, afl:; 40. 

PROVISÃO DE 27 DE FEVEREIRO. 


Mannsc'ripto authentico. 


D. João por graça de Deos, Príncipe Regente 
de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber a 
vos Ouvidor da Comarca de S. Pedro do Rio 
Grande e Santa Catharina, que sendo vistos na 
Mesa do meu Desembargo do Paço, os requeri
mentos que me fez Thomaz José de Aquino, mo
rador na Villa da Laguna, cm que se me queixa
va dos irregulares e Yiolentos procedimentos q~e 
com elle tínheis praticado, não só de o privardes 
de cincoenta braças de terrenos, a titulo âe bal
dios da Camara da mesma Villa, de cuja posse 
s~ achava ha mais de vinte annos, e que fozião 
parte do seu sitio denominado o Paul-ista, havido 
por compra que fizera a José da Silveira e sua 

· mulher Magdalena da ~ilva, afim tle conceder o 
sohredito terreno a Domingos José <la SJlva, para 
nelle se estabelecer como ' 'o-lo havia requerido; 
mas tamhem de o mandardes prender e carregar 
de ferros por quatro dias na enxovia da cadêa 
daquella Villa, por haver reclamado de semelhante 
violencia e injustiça, o que o obrigára a desam
parar a sua casa e f'amila e vir a esta Côrte, afim 
de implorar-me o remedio e providencia que es
tes factos exigião ; e sendo igualmente vista a 
informação que a este respeito .vos mandei da)', 
e os mais papeis que por huma e óutra parte se 
produzirão, sobre o qµe tudo foi ouvido o De
sembargador Procurador de minha Corôa e Fa-: 
zen da : fui senido desapprovar e revogar. (como 
por esta c~esapprovo e re:vog·o) ambos os sobre
ditos despoticos e intoleraveis procedimentos que 
muito merecem o meu real desprazer, e se fazem 
dignos de providencia: quanto ao .primeiro, cm 
qne privastes ao supplicante da sobredita porção 
de terreno, para a conferirdes a outrem do men
cionado sitio, de que se achava de posse por titÚlo 
de compra desde 1790 até o presente , com ap
provação da Camarada dita Villa, que o mandou 
demarcar a favor do supplicante, e assim tambem 
do Om·idor vosso antecessor, como se observa 
nos documentos que o dito .s.upplicante· ajuntou : 

, porque nem era da vossa competencia conceder 
de aforamento os terrenos e baldios das Camaras, 
nem mesmo . das ditas Camaras, devendo guar- · 
dar-se a fórma pr.escripta na lei de 25 de. Julho 
de 17p6 para semelhantes aforamentos, nem ain
da quando fosse isso da vossa competencia ou da 
Camara, podia proceder-se no caso p1·ecedente a 
esse aforamento, principiando pelo violento des
pejo o.rden.ad0- contra o supplicante, sem ser 
ouvida- e convencido competentemente, guarda
da a fórma de di.reito, como he expresso na Ord. 
do liv. 1º tit. 66 § . 1 1 , muito mais á vista dos 
títulos de que se acha munido o mesmo suppli
-cante, que a Camai:a, i;econheceu attendiveis na 
sua primeira .resposta ou .informação que. ''OS deu 
em 5o de Junho de 1810; posto que a Çamara 
actual, por manifesta. suggestão, mudasse de opi
nião na sua ultima resposta e informação qu:e 
tambem vos · deu. Qu.anto ao segundo procedi~ 
II).entQ..: porque sendo notori(lmente odiosas e pro. 
hibidas poç. di.ye11sas leis as p..risões de potencia, 
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não vos era licito p1·ocedd por este modo a pri 
são contra o supplicante, e muito menos dar o 
castigo dos fefros, devendo sempre conformar
vos com as disposições das saudaveis leis promul
gadas sobre este impqrtantc ohjecto. Pelo qu'e, 
estranhando-vos hum e outro procerJ.imento como 
elespo~icos e arbitrar!~s ·' r,01· serem ~cliberado.s 
po1· YOS contra~ a pos1t1va fórma prescnpta nasci
tadas leis, sem se ,guardar a ordem de direito, 
vos determino, quanto ao primeiro dos ditos pro
cedimentos, que reponhais lllclo ao antigo estado, 
e ú Camara ria referida Villa se passa lambem or
dem com data desta , para que assim o fique 
entendendo e ohseTVe na parte que lhe toca ; 
manclanrlo-1•os outrosim remettais ú Mesa elo meu 
Desembargo do Paço certidão de ficarem cumpri
das estas minhas reae_ ordens, e o supplicante 
(~ quem hei po1· bem deixar o direito salvo para 
perdas e damnos), de posse ele todo o terreno ele 
que foi e?bulbado. E ·quanto ao segundo proce- · 
dimcnto, vos determino que, nos casos que para 
o futuro occO'rrerem, procedais na forma que as 
leis estabelecem. Ad virlindo-vos, que esta vos 
fica notada para se tomar conta na ' 'ossa resiclen
cia, e a mesma façais registar nos livros cJa Ou
vidoria dessa Camara, para que a todo tempo 
conste, como assim o tenho ordenado. O Princi
pe Regente Nosso Senhor o mandou pelos i.Uinis
tros abaixo assignados, elo seu Conselho, e seus 
Desemharg·adores cio Paço. Joaquim José da Sil 
·veira a fez no Rio de Janeiro, aos 27 ele Fevereiro 
ele 1813. -J3ernal'(lo José ele Souza Lobato a fez 
·escrever. -Antonio 'Rodrigues Veloso ele Olivei
ra.-Bemardo fosé da Cunha Gusmão e Vascon
cellos. - Acha-se a f1.. í6 v. a 77 v. do Liv. 1º de 
Notar;ão das Ordens que se etvpedem pela llfrsa do De
sembargo do Paç:o. · 

PROVIS.fo DE 27 DE F:EVEREUIO. 

Manuscripto authentico. 

O Conde ·de Aguiar, do Conselho de Esta
.do, etc. Faço saber á Junta ela Administração e 
Arrecadação da Real fonta d.a Capit~nia de S. 
Paul<'>, qúe o Príncipe Regqnte Nosso ~enhor foi 
servido determinar que os Officiaes r~formados 
do Regimento 1le Cassadores da Praça de Santos, 
.contemplados na provisão expedida p~lo Coa
selho Supremo Militar, ao Governador e Capi
t-ão General dessa Capitania e relação junras., 
que por copias se remcttem assignaclas pelo 
·Contador Geral, Antonio Mariano ele Azevedo., 
sejiio pagos o.e; soldos que lhe c-0mpetem segundo 
.a:s suas reformas, desde o dia do c,umpra-se das 
vespeotiivas patenres. -0. que a mesma Ju..n1:a as
sim terá entendido, e em ct~mprimente da sobre
düa proYisão e da deste Real Erario de i4 de 
Outubro ele 1809, executará oomo ..por esta se 
ordena. Vas.co H,enriques de Amorim a fez no 
Rio ele Janeiro, em 27 de Fevereiro ele 181.5. 
Antonio ~ariano de Azevedo a fez escrever. 
Conde .çl.e Aguiar.-Extmhida a fl.. 167 do Liv. 2° 
do :Reg. ele Provisões ea;pedidas pela Conttidoria G~
ral ,d.a s.eg11-nr/,a I;.epartir;üo do ThesourG. 

.... 
PROVISÃO DE 9 DE MARÇO. 


Manuscripto authentico. 


D. João por~raça de Deos, Pl'incipe Regente 
de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber a 
1·os· Juiz de F©ta e Officiaes ela Camarada Villa 
do Desterro da Ilha de Santa Catharina, que su
bindo á minha real presen!z!a, em consulta da 
l\iesa do D.esembarge do Paço, a representação 
que ú mesma dirigia "o actnal Juiz de Fora dessa 
Villa, acerca da urgente necessidade que havia 
de se estabelecer nella huma Reda publica para 
recepção dos expostos, por falta da qual pere~ 
cião milhares destes innocentes, ou jit sacrifica
d0s deshumanamente por aquelles mesmos que 
lhes <lerão o ser, ou já lançados pelas portas, en
tregues as injurias do tempo e dos animaes. Ex
pond0-mc o dito Ministro que, tendo logo oc
corrido a tanta inc1i1ria com ,prompta providen
cia , acl~úra t.lepois hum grande inconveniente 
'na tenuidade das rendas d.esse Conselho, que por 
isso não permittião o pagar-se ás ' amas que crião 
os ditos expostos o limitado salario que ''en
cern, e a quem se estava de,·endo a quantia de 
2:22o:tf;;700 rs., com manifesto prejui1.0 daquel
les iflnocentes, aos quaes desprcsárão e faltárão 
com o preciso alimento e li,mpcza., pela pouca 
esperança c1ue tinhão da sua remuneração, en
contrando clle dito Ministro outro não meno1· in
conveniente no remido ·das fintas, a que tambem 
pretendt·ra recorrer,, e que em casos taes con
ecde a Ord. do liv. 1° tit. 6G § {p e tit. 88 § 11, 

qual o privilegio e isenção .que de semelhanti:is 
contribuições gozão os soldados de lropa de li
nha e t.lc i\iilicias, de que se compêe em g:rande 
parte essa Villa., até que em consideração a es
tes incom•enientes., e ú evidente necessidade de 
se repararem tres p.ontes que se achão arruina
das e quasi àmpra.ticaveis no centro mesmo da 
Villa, e a de se construir nella huma fonte pu
blica, que ainda não havia., com grande detri"' 
menta ele seus habitantes; fizera convocar essa 
.Camara a nobreza e o povo, e que en>liio sencl'O . 
por elle p1;oposta, em vereação de t '.l de Setem,
·hro do anno proximo passado.., a surnma precisão 
de p.rovidenciar sobre os menci011ados objectos, 
unanimemente se resol vêra ser o unico e mais 
.suave remedia nas actuaes circunstancias' o de 
hum imposto de 20 rs. em cada alqueire de fa
J'inha de mandioca que dessa Ilha se exportar, a 
.cujo encargo voluntariamente se sujeitárão, pe
dindo a elle dito l\linistro assim m'o representas
se, afim ele obterem a concessão do referido im
:posto applicaclo para os indicados fi11s e amorti 
sação da divida municipal , por tanto tempo 
,quanto o exigisse a.publica necessidade: e sendo 
vista a elita repr.esentação, os documentos que 
.a instrl).ião., e o mais que me foi presente na 
mencionada ·consulta, em que foi ouvido o '.De
sen%arga<lor P.rocurador de minha Corôa e Fa
zenda~ e c:om o parecer da qual fui servido con
fo.rmar-me p(i).r m~nha immediata resolução de 25 
de l!'evereir0 elo corrente anno: hei por bem, 
louvando o particular cuidado que o dito l\ii
nistro na cr.eação do seu lugar de Juiz de Fóra 
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de.&sa Villa., de que se acha incumbido, tomou 

sobre tão imp11ntante ohjecto, principiando por 

a.qJJelle estqbelecimento da Roda, •para a 'recep

ção e criação dos expostos, que tanto tem .som,..: 

.pre r;nçreGido \1 mio lia paternal so licitude e elos 

Soberanos meus predecessores : conceder--vo~ 


permissão para se executar a sobredita imposição 

acordada por essa Çamara, de •2p· rs. em alquei

re ele farinha fie mandioca, c1ue se exportai· da 

referida Ilha. applicado· para a crfoção dos ex

. postos ; com a clausula .porém ele que não se 
poderá applicar cruantia alguma d-o producto dcst(.\ 
-0ontribnição ou imposto voluntario, para outra 
alguma despeza ou obra da Camara, senão do 
residuo qne houver, depois de satisfeitas as 
despez-as da criação dos expostos em cada hum 
anno, e de .estar paga i·nteiramente a divida an
tiga d'ésta 1:etiartição proveniente dos salarios 
de,•idos ás amas dos elitoG expostos, que na dita 
rcpl'esontação se diz importar na somma de 
2:220~700 rs.; fazendo-se para esse .fim hu~ 
addicionauiento separado na conta annual da re
ceita e elespeza do Conselho, para no mesmo 
acto. ser approYado ou reprovado pelo Ouvidor 
Provoder da Comarca l).a conformidade da mes-. 
ma clausula, e das mais que sobl'e as déspezas 
do CoRselho se acbão prescriptas pelas leis, e. 
com a clausula tambem de que esta ,rermissão 
que vos concedo será somente por dez anuos 11 

findos os quaes me devereis reque1·er novamer1te 
·a prÓrogação, para que, segundo a boa applica
ção oú inconvenie1ües que. tiverem occ~rri'do, eu, 
haja de determinar novawcntc o que fôr servi-., 
do. Pelo que vós mando lanceis o mencionado, 
imposto ou contribuição voluntaria na Iórma e 
com as clausulas acima expressas e declaradas, e 
cQm as ,solemnid<1des da lei e estilo. E esta s.eri 
registada nos respectivos livros dessa Camara e 
nos da Ouvidoria da Comafoa. Cumpri-o assim. 
O Príncipe Regente Nosso Senhor o mandou por' 
seq especial ma'n'dado pelos l\linistros abaixo as
signados do seu ConseU10 e seus Desembargado
res do Paço. ·Joaquim José da Silveira a fez no 
Rio de Jan~iro, ~m 9 de 1'1arço ele 1813: - Ber
l).a.rd9 José de So\l·Za Lobato a fez escrever." 
Monsonlrnr Miranda. ~ Francisco Antoni0 de · 
-So~za da Silveira. -Acha-se a fl. ·79 v. a 80 v. 
do Liv. ~ º áe Notãçao das Orcle'ns qüe se expec em 
pela M~sa do DesQmbargo do Paçq. 

·' DECBETC DE 1.Q DE MARt10• 

Coll. B~az. 

'fendo -consideração a Ji)ão haver-se cofl.ccdido 
no 1al1•arú de 28· .de Maio do 1808, privilegio al 
gmh 4s pessoas empregadas nesta Çôrte na fabrica 
<ia,s ,cartas de.jogar, que foi servido mahda.r esta, 
beleeer p0r estamque neste Estad0 do Brazil e-11'os 
dominío-s' ult~·amarinos; e não sendo justo que 
e~l:is sejão'menos c0nte'1Jpladas do que os officiaés 
d.a mesm;;i, 11eal fabrica de Lisboa: .hei por be,m e. 
me pra'll conceder ás· pessoas que effecti:vamonte 
~e occuparem no s~rviço 'da fabrica das oar~as de 
jogar desta Cô.rte, ou na ven,da dellas, os privile~ 

TOJ\10 II. 

gios, faculdades e isensôes que pelos alvarás dé 
[1 de Julho de 1?Q9, e. 6 <lo Agesto de i770 (*), 

(*) A lvard de 51 de Jwt/zo' de 1?69 . 

Eu El-,J;\ci l'uço saber aos que este alvará virem, que 
havcn,do visto e considerado a representação atraz e;;crip
ta, do Director Geral e Deputa·dos da Impressão Regia, 
e as condições com que os mesmos, na conformidade do 
meu Rr.,al decreto do 1 º do corrente, fizerão,. ordenárão e 
ajustárã'o com Lourenço Solesio, fabricante de cartas de 
jogar e papelões, o contrncto coin que devia enttoar no meu 
real serviço, e estabelecer as fabricas das refevidas diras 
manul'actnras : hei por bcrn e me praz de approvar a elita 
representação, e de confirmar o re!'e1·ido cootrncto conteú
clo n~s doze condiçõés, que tudo baixa assigoado pelo 
Conde de Oeirns, meu Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios do Reino; as qunes por esbe meu alvat>á approvó 
e; e.ou firmo, e quero se 0111nprão e guru:dem como neJles 
se contém, não obstante quaesquer leis, regimentos, or
denações ou provisões em contrario, que para este efleitcl 
sómente hei poF bem clem:ig,m-,, fió11ndo · <\l~ás 'sempre em 
seu vigor . . 

Pelo que ui ando, etc. Dado em o Pa1ácio déNossa Se

nhon ela Ajuda, aos 51 de Julho de 1769. -REr,-Con· 

de 5le Oeiras. - Com os re.gístos compelcnles. 


Condições a q~e se refere o alvará acima. 

7. • Que logo qué principiar osta administração (que sera 
em o L" de Janeiro do anno de 1770), nenhuma pessoa 
poderá jo~ar neo;i ter em sua casa, nem fóra <lella, cartas 
algumas de jogar qu~ ,não forem feitas e vf)ndic\as por 0\
qem da dita direcçãq; e quem as fizer ou trouxer de fóra, 
vender. ou comprar,: o.ti der ajnda e favor para se faze1•ero, 
oa jogarem coro cllas, ou vçnderenr as que forell'\ corridas~ 
por pouco ou por muito d.igheiro, incorreváõ na pena de 
100 :/ti rs., up11licados duas p;1rtes a favQ» da dita direcção, 
e a terceira ao.deq.trncia.nte; e, além. dii çlita condcmnação, 
send9 peões , incorrerá.ó mais em pena 1.l.e quatro annos 
parn Angola; e sendo as taes pessoas de ,outra qualidade, 
incorreráõ em pena de tres annos de degredo ciucoenta 
legoas- fora.da Côrte-. A:.11, ditas penas se aggravaráõ nas 
reincidencias, sendo Juiz o Conservador Geral da Junta 
do Commercio destes Ueinos e seus dominios, com nppel
laçiio e aggravo na ró,. ma -Costumada, o qual será ob.i:igado 
a ter devassa aberta deste descaminho, e tomar todas as 
denunciações que se lhe apresentaren1. 

8.• Que nesta Cidade e mais partes do Reino se vende
rúõ os baralhos das cai-tas a 1 oo rs . cada hum;. nas Ilhas 
pelo mesmo prnço; e no .Brazil e mais domínios do ultra
mar a 1 So rs. , para o que poderá a dita administração 
mandar as que beru lhe parecer, sem pagarem dire~tos de 
sabida . 

9.• Que a tnesrn,a Direcção poderá mandar dar todos · 
os varejos , buscas, e fazer todas as cliligencias,que bem 
lhe p:irecer, assim . aos na.vi os e barcos, como nas quintas 
e mais lugares onde houver informa<;.ão de que se jog~ com 
cartas falsas, ou as vendem sem licença da sobredita cli
re,cção ; par~ o que todas ·as j ustiç•J> a que requererem , 
lb.e dar~õ toda a ajuda e favor nece5s:u•ios a bem dos ditos 
varejqs 11 buscas; e que aquellas que assim o não fizerem, 
ou cncontratem as ditas cliligencias, ficaráô por isso.nis
poi;isave,i,s, e. mandará Vossa Magestade proceder con~ra 
ellas com as penas que fór servido. ' 

io . ' Que nenhum estanquciro po~erá comprar ca•t~ a 
outras pessoas; e os que o contrario fizerem, incoheráõ 
nas penas declaradas no capitulo iº· P0deráõ pôri>m o~ 
ditos estao11ueil'Os vender cada bai•alho das ditas carta~, 
c;om as justas· maiorias que em. competente premio lhes 
a~bitrar a J unt•a da fleal Impressão. 

i 1.• Que aos Procuradores, Adminis~rado~es, Estan
queiros, e mais pessoas encarregadas pel~ sobreàita di. 
r.ecção da administração e venda das cartas, se lbes não 
tomacáô as suas casas J?ar3 se darem a outras pessoas, pos· 
t_o que' sejão privilegiadas, antes sendo-lhes necessaria); 
outras para viverem nelJas, se lhes mandaráõ dar pelo que 
valerem, não ·sendo alíás privilegiadas as pessoas que nellas 
morarem, requerendo-se ao Conde Aposentado~ ~ór ne&ta 
Córte e, Cii:lade de Lisboa e seu termo, e a outras quaes· 
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são concedidos aos empregados na fabrica de Lis
J;ioa, e indicados nas condições e §§ a que os ditos 

quer justiças em todo o Reino. E os di~os Procuradores, 
Administradores e Estanqueiros seráõ escusos de com elles 
pousarem, neru recolherem pessoa alguma , nem lhes se
'ráõ tomadas de aposentadoria suas ca~as como dito he, 
nom adegas, celleiros e cavallariças, nem da mesma ma
neira roupa, pão, vinho, azeite, ou outra alguma cousa sua 
contra sua vontade. O que todas as sobreditas justiças 
cumprit:áõ, e mais pessoas que para isso poder tenhão; sob 
vena dos que assim () não cumprirem e guardarem ' paga
ráõ per cada vez 1 o :tP rs. , metade para catives e a outra 
metade J!lª~'ª o Meirinho ou Alcaide que fizer a execução. 
Da mesma fórma poderáõ os sobreditos Procuradores, Ad· 
ministradores e Estanqu'eiros usar das armas que quize
rem , assim de noite como de dia, nos l'ugares def'ezos , e 
em toda a Comarca e Jurisdicção a que tocarem·, as quaes 
lhea não &er.áõ tomadas, salvo ferem achados que com 
ellas fazem o que não devem. 

A lvárá de 6 de A gosto de 1 770. 

Eu El-Rei faço saber aos que este alvará virem, que 
tendo consideração ao que me representá1•ão o- Director 
Geral e Deputados da Impressão Regia e Admin·istraçao 
da Fabrica das Cartas de Jogar ; sobre necessitarem de 
que as. pessoas occupadas no expediente e dependencias 
da mesma Fabrica tivessem cartas de privilegio , para 
melhor se empregarem no serviço e utilidade de1h1; e em 
observancia da condição i 1 •, confirmada pelo alvará de 
31 de Julho de I i69, sobre o estabelecimento dir »eferida 
Fabrica : hei por ben1 e me praz conceder ás pessoas que 
cffectivamente se occuparem no serviço da mesma Fabri
ca das Gartas de J•ogar, os privilegios, faculdades e isen
ções conteúdas nos oito §§ assignados pelo Conde de 
Oeiras, meu ·Ministro e Secreturio de Estado dos Negocios 
do Reino, que baixão com este alvará: pulo que tudo 
quero, e mando que lhes· sejão guardados e observados os 
ditos privilegios tão inteiramente como nel19s e em cada 
hum dos ditos oito§§ se contém. 

'Pelo que mando, etc. Dado no _Palacio de +~ossa Senho
J'a da Ajuda, em 6 de Agosto de i 770. -Fbu. ~Conde 
de Oeiras. - Com os resistas competentes. 1 

P1rivilegios a que se refere o alvará flCÍma. 

Considerando SaaMagestade Fidelissima a ptilidade que 
resultavia a muitos dos seus vassallos , pe!o estalieleci
mento da Fabrica das Cartas de Jogar, na qual podem 
Jucrosameote occupar-se bastantes pessoas qre vivião em 
hum a ociosa indigencia, houve por bem encarregar ao 
Director Geral e Deputados d-a Impressão Ret~ia a erecção 
da dita Fabrica, debaixo das condições que o mesmo Se· 
nhor confirmou em alvará de 31 de Julho de x769. E 
porque este util estabelecimento QãO pode11ia subsistir, 
ou ao menos produzir aqnellas convcniencia•,; contempla
das na fundaç-Jo delle., sem que o dito Senhor se diguas
se continuar ás pessoas occupadas na manufadtura e venda 
das cartas, os competentes privilegios; dec\aron na un
decima elas mencionadas condições alguns qos referidos 
privilegios, que em summa vem a ser os se9uintes: 

1,• O Dfrector, Administradores, Fabriciintes, e mais 
pessoas encarregadas das dependencias desta Fabrfoa· e 
venda das cartas della, gozaráõ de todos Qs privilegios 
concedidos na Oi·d. do liv. 2• tit. 63 aos contraetadorcs 
das rendas reacs. E' quanto· aos Estanqueiros, se serviráõ 
dos mesmos do tabaco , por não multiplicarem isenções 
com prejuizo do publico. , 

2. 0 O Director Geral e Deputados da Imp1ressão R,egia 
nomearáõ as pessoas dris privilegi'ados, e despacharáõ as· 
çãrtas de privilegios, registando-as 011 Secretaria da mes
ma Impressão, por usarem de outras cartas que não 
sejii.o as d·a sob redita Fabrica, ou commercjarem nellas 
por qualquer modo , assignará as elitas cartas de privile
gios, que seráõ registadas tambení pelo Escrivão da Con
9ervatoria das Cartas ,de Jogar, que terá hpm l>vro da 
regis"to de todas as que se passarem. 

3. 0 O mesmo Desembargador Conservador Geral da 
Junta do Commercio será Juiz ·privativo de todos os pri· 

alvarás SI;! referem. A Mesa do Desembargo do 

Paço o tenha assim entendido e faça executar;· 

sem embargo 'de quaesquer leis e ordens em con

trario. Palaeio d1o Rio de Janeiro, em 10 de· Março 

de 1815. -Com a rubrica do Principe 'Regente 

Nosso Senhor. 


PROVISÃO DE 17 DE MARÇO. 

Mannscripto authentico. 

D. João por graça de Deos., Principe Regente 

de Portugal e dos Algarves, etc. Faço. s-aber a vós 

Juiz, e mais Ofilciaes da Camara da Villa da La

guna t que sendo-me presente em consulta da 

Mesa do Desembargo.do Paço, a conta que em 25 

de Fevereiro de 1809, me deu a Ca.mara dessa 

mesma Villa contra o. Pa.dre Anacleto Pereira de 

Sá, que então er.a Vig,ario deli a, arguindo-o de 

que neste lliinisterio procurava por todos os meios 

vexar os habitantes dessa Villa, fomentando con

tinuamente huma sordida intriga, ingerindo-se 


vilegiados na!I cansas civeis e crimes , cm, que forem au

tores ou réos, assim e da mesma fOrma que, pela dita Ói·d. 

do liv. 2• tit. 65 § 5°, o deve ser o Contador da·Fa.zenda 

dos Rendeiros Ileaes ;, e nenhum 0ut>ro Magistrado se· 

intrometterá em cousa alguma tocante á boa. administra 

ção desta Fabrica~ ou ás pessoas empregadas nos negocios 

e dependencias della. 


4,. 0 Aos ditus·privilegiados não se tomaráõ as suas casas 

para as dar. a outras pessoas, posto q,uc sejão privilegiadas, 

requerendo·se ao Conde Aposentador Mór desta Cúrte e 

Cidade de Lisboa e seu termo, e ás outt·as quaesquer justi

ças em todo o Reino, a observanci'd e execuçilb deste 

privilegio. 


5. 0 Seráõ.escusos os privilegiados de pousat•em.com eJ,. 

les, nem recolherem pessoa alguma ; nem lhes seráõ. to

madas adega~, ceifeiros e cav allariça:1 ; .nem da . mesma 

maneira roupa, pão, vinho., azeite, ou outra alguma CDU" 


sa contra. soa vQntade. 

6. 0 Os Administnado~es poderá0 usau das armas que

quizerem, assim de noite como de dia, nos.lugares def'esos, 
e em toda a Comarca em que assistirem, ou em qualquer 
outra parre do Reino, quando forem a alguma diligencia 
ou fizerem jornada em serviço da FahJ'ica·; e não lhes se
ráõ tomadas, salvo achando-se que fázcm com ellas o que 
não devem.. . .. 

7·º C1Jm cartas desta Fab1·ica se poderáõ jogai· todrJs os 
jogos livremente; e não será permittido procedii:nento at
gtim eontra 0s crue derem aasa de jogo· com ell'as.;•nem as 
justiç,as os. p1·enâeráõ por isso, por quanto sómente °' 
Conselho da Fazenda e os. l\1inistros, qne para este efl'eito. 
deputar, podcráõ entender nesta mate!'ia, visto ter Sua 
Mage•tade revogado nesta parte a lei do Reino do liv. 5• 
tit. 82, por resolução de i6 de Maio de i755, a qual foi 
intimada a todos ós Ministrns Criminaes: bem entendido, 
p,orém , que nunca seráõ permittidos os jogos illicitos, 
como são os de parar, o seven, dados seccos, e outros 
semelhantes, a respeito dos quaes flcão em seu vigo1· as 
penas e as prnvidencias da ordenação citada. 

8, 0 Todas as jus~iças e mais pessoas que para iS<lO• po
der tenhão , se1·áõ. obrigadlls a cumprir invio'3vclmente 
estes pr.ivilegios, sob pena de pagarem ,. cad11 vez que 
forem comprehendi'das na inl'racção, 1o lff" rs. , metade 
para os cativos , e a outra metade para o Meirinho 0~ 
Alc~e que fizer a. execução, Esta muleta. sevá imposta 
pelo D.esembargador J-uiz Conservadov Geral summaria
mente por via de processo verbal" constando·lhe a verda
d'e do fácto em que consistir a transgressão, sem que seja 
necessat'il!l· ordenar contra os transgressores ll.um• p·rocesso
f'oumal, attcntos os inconvenientes que resuLtuiàl!l• das ·d>- ' 
Jaç,ões- que acompanhãa os meios ordioarios. Palacio. ele 
Nossa Senliora da Ajuda., cm 6 de Agosto de 1770,-C_on.dc. 
de Oeiras. 
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em todas as j1ü1isdieções, sendo até mesmo, álém 
de el'iminoso em outros- lugares por onde tinha · 
vagado, hum vassallo suspeito&o •ao Estado,. de' 
que déra provas, quando, por occasião da festivi
dade que se celebrára nessa Villa pela feliz restau
ração de Portug·al, recusára com displieencia o., 
convite par~ assistir á mesma festividade, sendo 
parte para ella· se fazer sómente com dous Cleri 
gos, por não haver mais na terra, com grande 
desgosto e murmuração do povo; e vista a elita 
conta e informação que a este respeito havia da~o 
o· Governador da Ilha de Sanja Catharina, com 
os mais papeis c1ue aeompanhárao, a informação 
que depois tambem deu o Ouvidor da respectiva 
Comarca, e o mais c1ue me foi presente na men
cionada consulta, e~ que foi ouvido o Desem
nargador Procurado'r da minha,Corôa e Fazenda, 
e com o parecer da qual houve por bem confor
mar-me por minha immcdiata resolução de 25 de 
Fevereiro do corrente: sou servido estl'anhar a 
ealumnia e falsidade da mencionada conta dada 
conti·a o refel'ido Padlre po.r aquella Cam.àra, que· 
se fa11ião dignas de muita severa demonstração, 
muito princip-almente v.ersando a mesma conta 
sobre-objectos tão serios, que atacav<io a probi 
dade, c0nducta, dexteridade e até mesmo opa
tl'iotisme do sobredito Padre, manifestando- se 
que a dita Camara tivúa em vista paixões parti 
culares, e não o zelo ·cio povo, e que o movel de 
toda· esta intriga e secluctor - da mesma Camara 
fôra o Tabellião dessa Vilia, Francisco da Silva 
França, q1rn escrevêra a referida conta, com o 
qual sou servido. dissimular por esta vez, por 
constar que fôra pronunciado pelo dito Ouvidor 
na devassa da eor11eição por falsidade, e que o 
mesma Ministro, ·tendo em vista as desordens por 
e.Jle commettidas, se p·ropunha corrigi-las e pre
veni-las para o futuro. E ao dito Ou vi dor se passa 
ordem com data desta, participando-lhe esta mi
nha real resolução, e ordenando que para assim 
prevenir estas e outvas semelhantes desordens, 
não omitta jámais as correiç~ões que 11-nnualmente 
de'\Ce fazer nessa Vi11a, na conformidade da lei do 
Reino, sob pena de se lhe dar em culpa. O que 
tu.elo vos participe tambem pal'a que assim o. ha
jais por entendido: e está fareis registar no com
Eetente livro do registo dessa Cam~ra . .O Pl'incipe 
Reg·ente Nosso Senhor o mandou por seu espe
cial mandad'o pelos Ministros abaixo assiKnados 
d'o seu Conselho e seus Desembargadores do Paço. 
Antonio Luiz Alves a fez no Rio de Janeiro, aos 
17 de Março de 1815.-Ilernardo José de Souza 
Lobato a fez escrever. - Francisco Antonio e 
Souza da Silveira. - Monserthor Miranda. 
.1J'c!ta-se a

1
f1,. 82 e 85 do Liv. 1º do Notação das Or

fiens qu,e se ea;pedem· pela M'f!sa do· Desembargo· do· 
Papo. 

-0 vencimento do cliá em que chegou a esta C'ôrte ':' 
· E outro sim que ao mesmo ,Gaspar José Marques 
se pague annualmente, a titulo de ajuda de custo, 
para alugueis de casas, a quantia de 200;:/) rs., 
sendo ambas as referidas quantias pagas a quar
teis na fórma do estilo, e ficando obrigado a exe
cutar o que lhe fôr deter~inado, relativamen~e 
ao concerto e limpeza das machinas do meu ga
binete de physi'ca , , e de outra·s quaesquer Repar
tições publicas. O Conde de Agui~r, do Conselho 
de Estado, Presidente do Rear Erario, o tenha 
assim entendido e faça executar com os despachos 
necêssarios, não obstante quaesquer leis, ordens 
ou disposições em contl'ario. Palacio do Rio de 
Janeiro, em 27 de Março de 1815. - Com a ru
brica do Príncipe Reg·ente Nosso Senhor.-Acha
se no Liv. 1 º de Reg. de Leis e DeCPetos, ap.. 59 v. 

PROVISÃO DE 29 DE MARÇO. -

Manuscripto authentico. 

O Conde de Aguiar, do Cqnselho de Estado, etc. 
Faço saber a vós João Prestes Barreto da Fon
toura, Provedor da Real Faq;enda da Ilha de Sant(! 
Catharina, que o Principe Regente Nosso Senhoi· 
foi servido ordenar que a José Maria Pinto, Ca
pitão do porto dessa Ilha, se pague pela Prove
dovia deli a; a sua gratificação de 150:/tJ rs. an
nuaes, que tem por aquelle exercício, a qual lhe 
devia ser paga pela Thesouraria Geral elas Tropas 
desta Côrte; tendo principio o.seu vencimento do 
1º de Junho de 1811 em diante, na conformidade. 
dos avisos que por copia já vos forão remettidos 
p.ela mesma Thesouraria Geral, como tudo fez 
certo pelo documento que juntou. O que se vos 
participa para que assim o executeis, sem duvida 
alguma. Vasco Henriques de Amorim a fez no Rio 
de Janeiro, aos 29 de Março de 1815. -Antonio 
Mariano d'e Azevedo a fez escre,•er. -Conde de 
Aguiar. -Ea;trahída a ff. 169 v. do Liv. 2° dé Reg. 
de Provisões ea;pedidas pela Cóntctdoria· Geral dd se
gunda Repartição do T!tesouro. 

PROVISÃO DE 30.DE 111'ARÇO~ 

Manuscripto a.utheotioo. 

D. João por graça, de Deos·, Príncipe Regente 
de Portugal e dos Algarves, et-c. Faço saber · a 
vôs Con·egcclor da Comarca de S. Miguel, Ve
readores e mais Officiaes da Camara da Cidade 
de P'onta Delgada; que sencfo-me presente .o des
potico e intoleravel procedímento de suspensão 
do· cargo de Juiz pela Ordenação praticado pelos 
Vereadores e Procuradores dessa mesma Cama~ 
ra, contra o Vereador seu collega Joaquim José 
Alvares Cabral, de commum acordo, ou antes 

DECRETO DE '2/7 DE- MARÇO; • 	 por huma positiiva machirr-ação e cabala do Juii 
de Fóra, Roque Francisco Furtado de Mello, ser-

l\fanuscripto authentico. 
vindo de Corregedor; com o apparente fim 'de 

Hei po1· bem que a Gaspar José Marques se emendar excessos e ab,usos- do referido Juiz Ca- · 
continue a ·pagar' pelo meu Real Erario a pensão bral, contl'a os qnaes tinhão os remcdios da lei 
animal d'e 6oo:t/:J rs. , que cobrava pela Admihis e recurs-os· competentes., e sendo este facto <> 

traçoo ·da 'mi·nha Real Fazenda em Londres,. com mais estranho·, cQmmett-ido -sefn autoridade e ju

' . 
. .. 
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risdjcção, aj!'Jda iu~is eriminoso por lhe ha'verel'Il< 
precedicl'o . as, representações do dito Correge<hH: 
iu~erino, e cordatat.vesposta do Governador e Ca
pitão General, d.e 15, 19 e 5o ele Julho de 1810, 
e po1· isso. hu,ma usur-p.ação fo11mal elos supremos 
d~~eit0s da 1ninha sobeFal)ia,; conformanc~o-me 
c0,m o pa.i:·e,cer da Mesa do Desemha)JJg·o cJo Paço, 
n<1 qonsulta cm q,ue foi otnido o Procurador da 
minha Real.C.orôa e l!'a.~encla: SQU servido clesap
provar e estranhar m1:1ito severamente tão ousá
do e abusiv.o probedi{l'lef\tO; e ordeno que (no, 
cas.ó de se não ten:m nomeado novos Vereado
r~s) seja restituiàa a Vara ao mencionado Joa
quim José AJ:vares Cabral, ficando obrigados a 
indemnisa-lo de todas as perdas e clamnos que 
em·Juizo oompetenle se liquidarem, o dito Cor
reg!)dor interino e. os Vereadore3 que ordenúrão 
e assignárão o absurdo e irreg·ular termo de ve
reação que o suspendeu, o qual mando que seja 
traçado e riscado cfe fórma que mais não possa 
ler-se, para que não exis~a rnem.oria de hum tão 
escandaloso e funesto exemplo. O Príncipe Re

• 	 gente Nossd Senhor o .mandou por seu especial 
mandado pelos jfünjstros ahaixo assignados, do 
seu Conselho e seus Desc:tnbargaclores do P~ço. 
João P.eclro M.aynard ela Fonseca e' Sú a fez no 
Rio de Janeir,o, a ;;)e de l\IaJJço de 1815,-:Bcr
narclo José ele Souza. Lobato a fez escreícr. -
Antonio RodQigu.es Vellos© de. Oliveira. -Be1•
narclo Tcixei.ra Coutinho J\lvares de Carvalho. 
Acha-se a fl. 85 v. ~ &4 do Li1'. i º de JYotar:ões .da,s 
Orde~ q,ue se,exP.edom pela JJ1esa.do Desen~bargo do 
Papo: ·. · 

DECRE.TO DO 1° DE ABRIL. 


Coll. Braz. ~Delgado. 


. Tendo,'. p.or .aviso ele 18 ele l\Iarço, ,passac1o man
dado de pôr eme.xecução no Hospital da Santa Casa 
da l\lisericordia desta Côrte o curso de .Cirurgia 
que faz parte do de l\lcdicina, que me propon.ho 
cstal7elecer neste Estado do Brazil: hei por. be~ 
approvar, para que l.hc sirva de esta tutos, em 

-quanto não dou mais amplas provi4cncias, o 
plano de estatutos de Cirurgia que offereceu 
l\ianoel Luiz AlYare~ de Carvalho, Medico hono
rario da minha Real Camai·a, e Director dos es
tatutos de l\1edicina' e Cirurgia nesta C:ôrtc e Es
tadp do Brazil; e que com este baixa assignado 
pelo Conde de A.guiar, do meu Çonsel110 de Es
tado, i\li,oistro assistente ao despé)-cho do Gabi
nete; e l\ijnjstrb ·e Secretado de Esta1lo c),os Ne
goçÍÓ? do BrazH, que assim o tenha entendido e 
fa~a executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 1º 
de Abril de 18.15. -Com a rubrica do Princi)?,e 
,Regente Nosso Senhor. 1 

t 1. · Plano dos E:1·~udos de Cfrurgi!~. 1 
' 	 j ' • , 

~·º Os Estudantes para serem matricul11do.s no 
.firim~i.ro anno do elll'SO .ele Cirurgia' devem $a
be1· ler e .escrever ,correotamentc. , . 

2., 0 :Jlpm ser;) que entenc.lão as ling.ua.s franceza 
e ipgleza: luas esp,eral.'-sc-ha pelo exame da prir 
..qieú:a, até. a primei-ra matricu,la, do segundo aup.o,_, 
,e ,Pelo d1t ipgleza ,, a~é ·íl' elo ,terqc)rq. . .,, 

5.« A primeira matricula se Í<\t:'Í~ de 4 at6 1 2 . 

de l.\tarço,. e a segunda: de 2 até 6 do D.ezem)J.ro. 
4. º O Curs.o omple~o ·s.e,r;it de otnco ann©s. 
5. 0 No primeiFo ap11ende-.sp <1 Anatomia cm 

gernl a~é ào fi~1 de Sctemb110,. e. doste tempo até , 
seis de Dc.r.cmbro ensinar.-sc-ha chim.i<Ja , phar
maceutica, o o, oolilhecimeJjltO ~los1 gcneros n·eees
sarios a m1a~er1a· medica e cirurgiQa sem appli 
cações; o que ,se repetfrá nas annos seguintes. 

6. º Todos os Estudantet; assistir!i.ã desde o pri
meiro ànno ao curativo., o cprnl se fará das sete 
hoi;as aLé as. oito e meia da manhã, e c\ahi · até 
as dez, ou ainda mais sc.11[~ o tempo das lições 
da Anatomia, e de ta1·de quando fôr preciso. 

7. º No segundo anno cc-p.ete-se aquclle estu
do com a explicação da~ -0ntraohas, e das majs 
partes nocessarias ú vida html'ana, isto he a Phy
siologia, elas dez hora.s alé as on11e e trcs quarLos 
da manhã, e de tarde se conveniente fór. 

8. º · Aq1.10lles. Estudantes •que soube1rem la

tim eu geometria, sinal que o seu· espírito está 

acostumado a estudos, matrjcular-sc-hão logo 

pela primeira vez neste segundo anno, e oenh.ui:u 

outro o podcrú pretende-r, porque não h,e de 

presumir que tenha os conheciment.os necessarios 

para o exame das materias do scg·unclo anno, o 

qual, como outros quae.sque11 ,e,xarnes (\este Curso, 

sempl'c será publico. 


9. º Deste segundo anno por diante até ao ul

timo l1averá sabatinas, e todos os mezes disser

ta9ão em lingua portuguez11. 


1o.º No te1'cciro , das qtratro· ela tarde até ás 

seis, darú hum J,ente Medico as lições de hygie

nc, etiologia, patbologia, t.hei·apculica. 


11,º De~te até ao fim do quinto não ha feria
dos nas enfermarias , mas sómente nas aulas, 
se não houver operação de importanoia ·a que, 
dcvão todos assistir. 

12. º No quarto, instrucções cirurgicas e ópe,

rações das sete horas até ús oito e meia da ma, 

nhã, e ás qualro da tarde liçaes e pratica ela arte 

obstctricia. ·. 


i5. º No quinl0, pratípa de Medicina das. nove 
até ús onze da manhã, e ús cinco da tarde haverá 
out1.'ª. ~cz assistencia ós lições do cjuarto e á obs
tetrlcla. 

14.ó Neste anno, depois do exame, peidem ha

ver a Carla de approva·do em Cirurgia. 


J 5. º Aquellcs. poré~ que-, tendo sido appro

vados plenamen.tc em toqos os arrnoc;, quizerem 

de novo frequentar o guarto e quinto anno,. e fi

zerem os exaQles com distincção, se lhes dará 11< 


nova graduação de formados em Cirurgia. 

16. º Os Ci.J;org-iões formados,g·oza1·úõ das pre.

rogativ<!-S sçg·Uijntes: 1.• º . ,Pref~rh'\1õ em ~odos os 
partidos aos que ·não tem coo.decoração. 2.- 0 

• Po~ 
derúõ por virtude elas suas Cartas curar todas as 
enfeornidades ., aonde não hQuverem l\'leclicos. 
5. º Seróõ desde logo membros do Collegio Cirur
gico ,e oppositores ás Cadeiras d'cStas Escolas, e 
qqS crue '·Se hão, ele esta-beleçer nas Cidade~ da 

.~ahia ,e l\>J.aranhão, e 1e:o:i. Portugal. 4. º Poderftõ. 
todos, .aqueJles qµe se enriqu!tcerem de princi
;Pios , 'O pr~tic.a ~ - ~ pon~o de fa.~ei:em .o~ e~ITT)les1 

' l 

http:plenamen.tc
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QH~ Jl'OS . )}'ltldicp~ ,se dctenninão, çh,egar fi .~~r ~ 
fpl(Jlla~ur~, e 9 gráo, dp :l)oqto.r 1em ,],\;l.çdiciQa. , , 

17. º Os exames são os clqs ,p,rl;P<l:l'Mo~\P,s, QS 

dP,s ijQQj:!s l~oVvoiS; ·~ ,cql\çlu~õ,es Ipflgnl\s,, e, ~is
~ert~Çies_ erµ ~\l!-1~m. , , , · · 

1Pf1\ac,ip ;do .Rio ~ J.~pe\rp,, 11m .<? J.° d~, 4-i{?,i;il 
de 1815.-Conde de Aguiar. . . ·. 

PR!J\lil~ÃO pE 8 .Dn ri\JU,\JL• 


Manusc,ripto authentico. 
l,. ,, 

D..João por graça de Deos, Prinoipe Regente 
de' P<>rlugal e dos-Algarves, etc. Faoo rsaber a)vÓs 
Juiz, Ve11eadorbs e ·mais Officiaes da 1Gamara da 
Cidade de S. Paulo, que sendo vista a vossa re.. 
pres~Atação de ·5o de Ütih!Jbl'o de 1809, e i·nfor
maçao qàe sobre ella -deu 0 Govemador e Capitão 
General dess:f>Gapiol!ania, ~resposta do -Desembar
gador PIJloouradol' da minha Roal.Corôa e Fazen:d.;r 

• '"i ' 
e o ·ma1s que se me el!Cpôz em consulta da Mesa ido 
meu Desemhargo ·do Paço, 00m cujo pareor.r fiui 
'Servitlo 1•confom1a-r-me p0t' im:me'dfat-a resolucão 
·mi?ha ode .· ~ 5 .de Dezémbro 1fo anno· pl'-Oximo P,ne
ter1to : he1 por bem que ao Carcereiro da oadêa 
dessa Cidade · se augmentem os ,emoJumentos . . ' 'P.a-ra •qae com mtei:reza •e limpeza .de mãos·i c.uide 
melh<>r na vigia e segurança-dos presos,.dos quaes, 
11uando o forem â ordem do G'ovemador .e·Ca.pitãp 
1Gene~al dessa. Capitanfa, if:ieará le-vando de•hoje 

. •em ~1an~e meia ·carceragem, â e:x.oepção dos j .~r
-nal-e:ifos ·e esera-vos que·forem áarcerados de ,IÍrilerjl 
~atenefa pel101 ~·o:bt·e~ito 'G'o~el'nador, pnis xlo.srqu.e 
fo1·em · -a ped1mento de. seus ·Senhores cobrl).rá 
tam~em a dita meia 001ieeragem. O que .se .vos 
partrnipa para vossa inteUigencia, e sua .de,<ida 
execução., O PrinciP,e Regente Ni1sso Senhor o 
mandou po1· seu especial mandado, pelos Mi,n.js,.. 
tro,- abaixo assignados ido seu Conselho, e seus 
Desembarg<1dores do Pa70. João Pedro Maynard 
da ~onscca e Sá a fez no J;li,o de Janeiro, a 5 de 
Abril de 1815.-Bernardo José de Souza Lobato 
a fez escrever. -l\ionsenhor M1iramla.-Bernardo 
Teixeira Coutinho Alvares de Canalho. -Acha
se ·a fl. 85 e v. do Liv. 1 º 'de •Nota(;áo ·das Ordens 
.oue se ea;pedem ppJa 1M'esa do Desembargo do PaçÓ. 

' , 1 • ' 

JlESOL]JÇ.Â;O DE.3 , !DJi 1AljRIL. , 

Jnst. •de SamNio. 

pi..etcrm~na qu~ os Çonselhçs ,de 'Guerra s~j'ã.o 
feitos o mais proximo poss'ivel dos lugares aonde 
os crimes ti'i'erem siBo perpetrados, 01.!denaµdo 
igu~lmer;ite _q_ue_, :ee!á _fálta ,dé Oqicia~s da' tr~pa 
ãe lrnha, seJªº adm1ttidos nos Conselhos os ,Offi
ciaes de Mili~ia~, deverido estps, quah,do ?,e iti:ual 
patente, tomar.assento 1';>go abaixo dos pi!imeirO.s; 
ln<J.s. Çom

1
~refer:nfia :ios. qµ~ lfi'es ,(o~ém 'ipfçdó- · 

1 m~us: Jleis va~sallos ir:it.el'.essad·os 11e&ta negopfaçã-0,
res em gradua!;faO· 1 ' 

., ' ) l • • . CUJO termo se tem..alo,ngado cle.masiadaqiente; e 
' (. rec.ebendo GS novos .A.dmilili1>n·ad.ores em fórma 

DECRE'llÓ •DE ,7 IDB ABRIL. .:·· 1 leg,al os capüaes, faze.n;das, goniet;os ,e .tJlercad,o
! 1. <\ , ~·ias 1existentes , , e os, Jj.vros, papeÃs e cl;i.re~~s . :Per

'· 
' · 'i>' !gado. 

1 ' tience,ntes .a ,esta administr.ação; e GS mesmos iote
, ffa,.vtl.ndo~.me..r.epnese~Jado ..os :Ac.cioniatas -da =-·essa'.<io~ p11.deráõ usar ido rdir.euo qae julgaí·em 

e.xtinQt.a Comp,an·liialG.er;il das ~pitanias ide,P.er· .o.ompe.t1r-lh'.es contra o.s Dtepatado.s . qp,e ;wg,uem 
TOMO JI, 

9,an;ili'!!JQ ,e Parl;fhypíl, cr:.ç~da , pe,lo a.l Jr,á ~ç 1:? d~ 
~~r>t~ . de ,17Q9, l]l}Jl ~dp ce~llil~P ,9 1prjvilegio 
ç,xlf).JJ.S1_vq des~e ,o ~QP,~e 17~od , e;m i1J,1,1.e a Rai
Pha npnha Se.nhpra, e n;iãi,, )pelo ,C,O'nselhp díl 'Fa
zeodpti ~nd,á~a dttclorar livi:e e frapc'o o oom
IJilei·cio cl,as ,feferidijs Oapftt~JJ,ias ,..e1;1carr.~g.Íni:W-se 
~.'Ju.nta fil ,Aqµi~,ni.stríl,ç~o , c!;i,N;tet1\tia Ca,p\tflµia a 
hqu1daçao dos f~od•o11,. I\P.F ~viso p.e i1 l ,de De
zembro do mencionado anno, não se tinha veri 
ficado o a<lianiamentõ da cobrança e arrecadação 
recebendo sómente os interessados a metade do~ 
capitaes com que ,entrárão ; ficando frustradàs 
todas as .providendas dadas no 'sobredito aviso, 
e em mu~tas outi·as, pr-0,cn,s .regi:<1s expedidas p'or 
e.ffeito de r.epresentaçj}es da lD~sma ;J.·1,l!lta ; e {{l)e 
~til ~al!.a procedi.a. pela, m,aior parte da .i;n.á 11.drnj
mstr.açao' 0por .at1enderem .algµns dp.s ;{)eputados 

'l - • · - • ' 'qµii ,p na-0 .ex1sL1ao·, mais aos se\ls . i11teres$e,s ~ 
PfQS ~cus a,migos, do ,q,ue a.o geral dos j_q terli}.s~ 
-sa.do.s, havendo -se .além cli,sto c;o:m pouço ze~o e 
.actividad.e ;, pedi.nd.o-me por to.do,s _est.es moti;vp,s 
~~"las providencjas ,que . rem~tas,sem o se,u ,pre
~,àuo: e seJ;1do-me pre,sentii e.m ·consu1ta d.a sobre.. 
:dita Junta, que ,a demora dos ratejo·s e .entr.e,ga 
.dos capitaes provinha em ..grande parte d,as cir 
.c~mstancias e calamidad~ ·dos tempos, lfl;l·e faziãp 

··d~fficultosa a cohrança. ilils dh•Âdas, ~&tand.a gran
.des quantias nos cofres 11e.1).es }la Capitami•a 1d.c 
IPe-rn,ambuc,o, pana onde entrá1:~0, por dctermi
.nação da carta regi.i .de 50 de JuJh;o ,çle i 808, e 
Jílas Ca.pitanias .ele .Angola e.i8e,ng,1,1ela, mal p.aradas 
.pl'l.r .culpa das admini$tra~ões «iJ.i 1e)lt,~b.e\ec,i4a;s, 
·sendo além i:li:sto obrigadas .a pagqr contribuições 
.oaevosas : tendo <:.Oililsideraçã.o a todo o refer~do, 
.e ao mais ·.exposto .na meneio.na® consHlta, e 
,quet;endo dar puomp.to e etlic.;i.z,remedio aos d.aro
.nos que e,xperimeJiJtão ,o.s1Capit.alistas priva-Oo.s 41.a 
.tpnto tempo da .metad,e .dos seus c.ap.it;:ies, q.uan
,do deverião ter recebido tambem lucro,s, qu,e 
consta do bal.anço ha-v:er, e sendo conveniente 
q1i1e se finde a aotual adminis~·i:açã,o q.u,e sobre 

.não ter sido ,util aos int.eressados <4bsor\V~1·á o ga
_be.dal.mais apurado com 0s ordena.dos q,ue 'per
. cebe'!1 ?S Depu.tados e mais pess0as.empre,g,adas, 
1se cx1st1r por 1nais tempo: oooformaodo-,w,e co,m 
-O parecer da maior párte do~-Oep1i1tados ·; e c,o,i;n 
o .dos GG\'1e\'l);i.d0re.s do Rcino. : ~irn servido extin

-g1;1ir .a .~ti,t~ Junta da Liqi.Ji.dação dos Fundos .cJ.a 
.Companhia Geral de"J>ernambuoo .e Parahyba; e 
~rdeoar, que pela maior parte dos Accfonistas se 

-1;\0JUêe ·dous .Administradores, os quaes, :vencen
do sou~ ·c~mmissão mercantif,, cuiqaráõ em é!.P.·U

.nar' .hqmdar' cob1:ar e entr.egar o,s ruhdos .da 
, eoctineta· Companhia, podendo requerer,-me..pela 
lle.al Ju,nta do Commercio as ,pr_oyjdencias q,ue 

-parecerem nec.ess.ari.as, .afi{Il ,~e arre•~adarem ,o 
~mais, hrev,e que"fô1· .p,ossiv.el. os, se.us, .cab ,cl:,i.es, .!i>S 

http:cl:,i.es
http:p,ossiv.el
http:nec.ess.ari.as
http:puomp.to
http:meneio.na
http:11e.1).es
http:ide,P.er
http:ffa,.vtl.ndo~.me
http:cobrl).r�


·âNNO i>E 1813. V 

·~e pbuoo\~xahóS';' \Sú; ~ontra· seus 'lieréleiVos, p'êfüg -'Seoret~ri·as "do <::onseI11o d~ Fa:tenàli:, ' sendo ba
illeios oMinalliOs\ AlR:é'á'I.•Jutlta•do Commàcio,. beis para'éste' sên•i'ço ,'e 'nee'éssiu'lo's s~·guntlo o 
i\1grioultqrã , 1Fabrié'às e.'N'ilvé'ga~ão ó ténh'a ·aiisim regulàfuento d lias. · " ' · ' 
'ciüéndicfo e'nrçfi ' exiiçuhir'1 6'om 'os ?espacl\os be!:! '"Pelo qrle 'mando , 'etc! Dado 'n·o 1Pálació 'l:lo Ri'o. 
c'ess~ribs·; rserll. embargo' cle~q1des'qüér fois ou•·dlis de Janei'ro, em 8 de Abril de· 1·8•1-5. - PítíN'c{ri:l 

1'po .íÇBes·,.~*1 ê'optrârio: Palàoió' âb Rio ' d·e· Jal'rei~ b:im g11arda:- C<YU{)~ ·'de" A'. guia~·. ..!f1Corrl. ~'S' 're-
l'O ,! ~ili í7•de;'A))'rH de i 8'15. -<-'C'orh" a rhb'dca do gistos competentes. · · ' · ~. ' 
Pfi~1êíj)e' Re!"'ente •Ndsso Scfólm'It; '~ t0 

1~ . i-\CL; f • • / · i t e -il 1~ • ·' 1 J; o · . ,, <1 , • 

1 ~ 1··,, 'i' 1 
\)•J ,-;? 1 J ; lJ • 'Jh 

ALVA,RA( DE 8 .~,E A)lJ.IIL. !tJ.~>-· I !l''+'l 	 u AJU ' , 1 ' · 
Manuscripto authentico. 

· t,ru•i p·li; ·~ .i cdH. nra2:1~Delgado. ' ,.,: ,., ' 
1 	

: ' ( .,q " 1' .,. .·... 
·1. ", 1·,L1·1 · ,. , ~ • , , • t} J 0 ·1?1·incipe , Regente· Nos~o Senhor•,. aimuindo 


ª 'E'u · l:»''Fnincip~· RegebM·'faço &á;bcr · aos que o 1ií r.epresent<\.ção que (t Jun,ta da Direcção ,cl'os Es.

pi,es'cnte·'al'vara cbm força ' ele lei ·V"'irem, qti~"ten tçdcs da Acad~miá ~<ial l\;lililar d'esta C:Orte fü~~ 

do 'sido 'êre'atl:o ·em 1641•o Tl'ibunal da Jun't!a dos rãa • os,L.e.ntel;r di.I mesma A0adcrnia: he serv.ido 


;t res ' Estal:lus ,' ' c" êomeçand0 a •ter éxercici~ cm ordenar que <\OS re.feridos Lentes se dêem gratui"

1·645 'J>elo• d·ecret'o de i 8 de Janeh'o do m:esmb tamente os obll)pendios.de , qu·e ne.ce.ssitãCY ou ne


'allOO', com o ·fim de administrar ós •impdstos da ,cessitru•em para soo uso 1nas sobre<J,ita.s. aulas; que

tlecima; usuaes; real d1agua ;" direito novo ' da áos djgcipulos do primeiro anoo mathenl'atioo se 

CMincellaria·, eaiias de assucar; e ·outros estabe V>enilã0 aque!J.es pelo cust_o porque ficão á im


. , ·lecid'os para sustentàr <a gloriosa guerra da ·feliz pressão,. ,sem 'tuCJ:o,ailg,llQ], entregando Vm. ao Se
· aéclamação que •rest'auroa a Monarcl1ia; e enten oretarfo· da mesooa Aca.demia cs exemplares que 
·déP 'ri.o§ dos rsold·atlos, fardamentos, munições •elle pedir em cada hum a.rmo,. ficando elle respoo~ 
de boca, : fo1,tificações e'>mais d'espezas da referi  sarel·pelo sobredito p1e,ço qlle·cobrará dos Alum
ei-a guerra ; ·e na assistenoia dos ·Ministros· nas nos,, 1e que entregará a Vm., .com os .que restarem 
Côrfes Esfrángéfrlis; o que pareceu necessario ·e e tiv.er e·m ser-: · que: ,finah:nente aos outros .disci
util a'té que pelos novos regulamentes -se 1·edu pulos que Eorem. iapprovadosrplenmnente nos~es:;
zi<t' a sua administraçã'o- "á· Intenclenci'a do rea'l ·tpdos do primeira anao, e no.s seguintes,. lhes sejão 
rl'agu-a ! ·direiito- l'!OVO, réstos ; dós l:ien·s 1c1-e rep11é -Oai;los gratuitamente os comp.e·ndios, que ; se~úõ 

•zali'a ''e Úáudélhrias:, 'qa·e lhes fü1hão sido' aune:X!a- peàiidos a Vm. ·pelo· mesmo.,~ecretario. da A_ca•de.- · 
.dªs ipélo' dec-reto de 6 lle •· Maio de i676>: ire' mia,' remettendo por ~e.1:tidã:o o 'numero d-os .di$r 
.pre.sef.HaHdo-me 0·s Goivoevrtadores do Reü10 ,' que ,c!pulos appro'tados. plenamente. O que· pai:tic-ip'o 
esfe Tdhanal era hum·: d~s rque se -p·odia escasar, ª' ,ynf. para sua intelligencia e e;x:ecução. ,. Qeos 
ú ~,i·stà do·s· pouo0s·: o1:ij•eotos ·qme lhe e ~tavãoriago guarde a Ym. Paço ,_em 13 de Abril de ;J ,8.13 . ...,.

·Ta inctlm'bitlos, · sem • dat'Í'll'lQ ' 1~ú 1i, 1'.l 'ctnr r enien~e-do Conde Jas Galvêas. __,,Sr. Jos.é Bernardes de ·Cíls
·1·eal ·serviço · ou , do pnblioo1, •cerno l)u fôva- .servi tr0. - Aoha-se np Liv. 1 ~ ,de Reg. de Decretos e 
do uecommendar-lhe,,r por 0art'3 •t cgia ·de i ·tle .Avis<Js á Typogtaphia Nacional, a p.. 42. . 	 ' · ,fan~r<f · de·· 1809· , · e l por • av!'so tle-4 d~ .Julho de ! ' 

1'8't' 1 , eíp;edirlo P.ela Seoi'etaria de ES:tado· dos 


l)ECR'ETO "DE· 10 DE' MAW; .Negocio'S Es1:ràngeiros e da 1Guerra: tcn·do· consi '• 'I). 	 ': 

cleração· 'ª 1:odo o referido, e desejan40 simplífi- l'tlannscripto alithe'ntico. 
car, quanto 'f'&r 'possivel a admiriistraç[fo publica, .· , 
diminuiado:...se 'os empregados que fôre1n de · sobe- •Tomando ·, pa, minha real coa;isi-Oeração·' e que 
jo p'a'ra se appli0áretn ·a· Ol'J.tros iobjectps de igual José da Fonsecíl Ramos me representou sobre o 
oti 'mais '-in ter-'esse para o Estado '; •e· 11e4uzir a me- ordenado de Carcereiro das cadéas desta Côrte, 
nos a 'flespeza pubLrca·, .f>ara ·que hajã1 mais •ren- em que foi nomeado por decreto de 2 de Setem
diment'os com ql!e aóodír as gra'n'des- sommas· ne- bro de 1898' ;" é ·teii'do ou'Vido' sobre este negocio 
cess.arias. ·p~ara a "sustenta~ã-0 da · guer[ a ·em• que . o Chanceller da Casa da Sup·plicação, · c1ue serve 
se aclüí empenhada· a rrnnha Real c erôa ,.'1 a§m <l<f._ :El.<:Jgeqpr-: hei pq.~ bem qu_e os CarC(freiros d.esta 

-·de 'salvar ó' 1Esta<lo díHã~»irijusta• e violenta iep- Corte; eilf,yOnformj~ade. do que se· âcha, estabe
p11essão: tenâo· 0'Ú·vii'clo o ·parecer de ·pessoa&,dou- fecicfo no alvará d~ 4 de fievereirn de 1 ~55,,, para . 
tas · e'zMõsats do me& relll' serviço., •e· ~onforman- - Ç> C~rcer!!ira· ',~'â ,'J~~1ê~ dil <f ?i·te c)e L~sb.<,>á ~ haia 

" dC>-me co!D o do& 'Govel'\)adore& 1<lo 1Hei0n0~. sou : de s'eu oi;~en.~à9: 310~ r~. ,,comprlJ"hen1ido q q.ue 
servido• c·xtfüguir 0 reforido ·Tribunai1 e orãenar ! ~f. lp~ d~. riara , ~antifDS!lfP , e azeiti:;. e sou outl'O 
qqe p ~mf 1rnra ·~ C,onselho "da miflh~ The~l»•~a- snn ~erv1do tJ,Ue•elle seM pago,. como se tem p,ra
z!.Jn'da· 'ª' mspe'cçao sobre <Y? · restc:>s' dps <hre1tos tl~a?<Jr ,P.~l,~~ re.~d~'s d'o Senado ?á C~ma.rà dest~ 
rcaes; que ·ainda •estão a: ·seu oargo, e 'ª ' das oau- Cidade, i:le que tambem recebera, o refendo Jose 
delarías •para oi 0onselho da G<nerra intePinarrren- da Fonseca Ramos t> que se lbe está deveado 

· te i, em qu·:mto niioi dou' sobre este· ebjeo~o i:rovas desife o dia da suá' posse em diante. A Mesa do 
p'rovií:lbnc·ias ·: ·.determ1nando . 0utt1o·si~'l-, qu~!' <)s Ii>esembarg01da1 Paço ·o tenha assim entendido e 

· Déput:ados; ·F1seál',, Seéretarm• e ma1~ Ofilcia:es, fuça e!l!:ecutar com os d~~pachos necessarios, sem 
·- cj"tié actútllrnente servem é rvencem.•florden·ados p<lr embargo de quaesquér leis ou. disRosições em 
inteiro'~ per~e~o · Ôa~ui ·em diante a metalele;; em · oont11ario. 'Ditlacfo 1d'cfRio de Janeifo, em •Í:o ele 

; r1u'antb àligun'S: destes Tião f~fom1 cmpregaclps Ras - Mài0!·de 'J· S;i'iõ; :~Corri a rubrica d0> ·Pl'inclpcJRe

l 
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génte1 NOSSO' S'ennop. ._i 4oha-se no Liv. Yº1 dd R!eg.. 
tle.'FJ'eoret~'1' a•f'!.·•HJ2; r, ., 1· " • r t ., : • 

J i ,,~ , , i_ '· r •J ,. , <I 

' . , r 
111JJ.,1 

1
• J ~ Coll. Bfaiz. 1:k D'él~adti - .t ._; t ,,;•l 

1(,· ;f"'l f 1, : ; ...,<fl• J , 1·1 

_ :r1·illitt o P.rincipe"Re'g;ente faço - saber a@s . que .o 
-preselilbe al~aiiái C(i)ffi força ·rele ·Iei1•wirem., irque ·cle
penidt·ndo em grain.de·'Parte ta'pr.@speddade pu·blfoa 
<b h0a.aclm4nisti:aÇâo ~la" j"11sti9a . cív'iVe..crimi.rral, 
·e(!}nsegHimJ0 os·pn10SJ.SÓ.r meio del.Jiá 1goza1i1; a.abrige 
dirs h;is, ·da ];ib.enla!de civil'e ,polj~'ca··que 1estadl~.es 

_-afianç-ão'. e !seguiâo·,' ·e;:qme ih~ . e0mJpaitiyel· !c@m... 0 

. e'sta.do da.soci.ed"àde, ·da s~gHfli.rnça ·pessoal, •e .dos 
sirnra:dos:di:veitds de1propriedádei; e .não' p0den"0 
obtei:-se tão 1·uteis vantagens1sem qU'e i.á referida 
-.Aidmini'stuação ·d:e Justiça se í'aça cóm •preste~a'., 
.simplióicladé e .extpêdição, para o que ·•he riecesl' 
sa1•io .que se1não«mul.&ipliqu.em os piemos, an~es 
se .diminuão.- '(fUanto fôr possivçl, e que se não 
compliquefu•.com pal'ticialaTeS º•e •escusadas com'
·missões;-, qHe .fazem ·diffici11 é embaraçado'1o·cu.rso 
-das ·demandas com n~arnifosto prejuízo dos litigan
tes , •de.vendo além disto •haver·&mfficiente, 'ª .não 
,sobejo. .numern .de i\'.linistr.os, paraique nellili faltem 
para Oexpefüehte dos negocios OGCOr•ren.tes rnem 
o estorvem pelo seu excessivo ·n.umero compre,

·juiizo, da íniinha Real Eazend-a no· pagàmcnto; de 
·Ol'deoados 1superfil1:J,os: foi-me puesente•pele>s Gó
V!'lrnado,res 1do•R«';ino, ' que era:necessaFio e. conver 

-viernte põr ~tés ·e •outi·os moti ve>s red1J1zir ·a-. hui;n 
.limitud'O e c.ert01in'tJ.mero os .Ministr0s.da Casa..da 

· .' Supplicação-, •e1da-•Rela'<,>,ão e Casa•clo Ponto, que 
-nestes tempos se·-tinha insensível e considerayel,... 
mente augmentado, a IJl>CSar das antigas leis· q.ue 

-o tinhão taxado com prejuízo da publica utilida~e, 
e augmento de despeza da minha Real Fazenda, 

·-Ora necessüadà. da m1aÍS' exacta economia para 
acudir, á defcza· do Estad:o , . diminuir alguns luga
res desnecessarios da<Inesroa Casa d·a Supplicação; 

·extiiagiuir aqueTLas espeeiaes commissões que a ex
iperi.encia·~emmostrado inuteis, insufficientes par(\ 
·O fim, da sua instituição, ou prejudiciaes; e aug, 
mentai· as- alçadas de todos os Ministros'' a.fim de 
dimUiuiF o nume1'.0 dos pleitos nas instancias s.u
peuiores i ficando pbn esta maneü:a moais firmes .e 
cert~ 10.S domínios., e mais soeegatldls.e felizes ós 

Jmeus ·fieis vassallos: 1e tomando em censidéracã.o 
este impontante negoci@' tendo ou vide .o•pare.cei· 
deipessoas doutas e, zelosas·do men real serviço, 

. conformand0.-me c0m· o dós• Governadores do 
.Remo :isou s.ervido de.terminar o. .seguinte. 

.,,. , t:º A Casa dá Suppli'cação ele .J!,ishoa constfüá 
: daqui em diant.e .do numero ·de ~essenta1 M.in.istros 
- c~m .. effe.étivo ,exercício nella, sem qué por. al
1 g.um.motfa·o, pou,ruais espeetoso que sdja, se.possa 
augínentau ,; .e a Rela9ão. e Casa do Po1·ro.censtaná 
do,numeco de:quar.entahoinco também effecti•vos, 

- alémrdo.rGhanceller. ., - .. , , <ol 

• . 2 •. º , Tendo mostrado •a experienciá que~ doze 
qasas·de ~ggravos ..na Caswda Snpplicação bas,tão 
para. o expedifuite das causas qiie ali sobem.. por 
appellação e '.aggra!o , ~ e P!!t·a o mais expediente 
da referida mesa, que se tbrnará ~enos compli

eado·1peta uimil}ll.ição :d,e tleitos ,ql\C.,ha: de puo<;\Ú
zir o augmento das alçada.e;.; , e que d.u.as. Vai:as,,dl\_ 
(]orreição dórCivel ida ü&r~e •são .tamhem;.bastan~ 
tes pará a 1expedição ·dos respectivos negocio&:q.ue , 
nellas se tra~ão. , não se tendo. verificado os-''.moti ..> 

vos quef< fiZler-ão neccssaúo o decr.e.to ,de,, 5 ide, Fe_
vereiro de 1776: het iporri hem ellltinguir..,í:1uàs 
Casas de Aggravos , reduzimlo-as a doze , e duas 
Varas da Correição do Civ~l da Côrte, ficando 
sómente duás, «~ od:lo áco.nteé'éu;:a'ntes do referido 
decreto. 
· 5. º Scn~o inutil' aos iriteres·se~ ela minha Real 
'T<lazértda ,•e até.pr1<j:t1dioial ·ao s.oce.go. das famijias 
·impticadas em..dividas.fiscaes ántigas;ia'commissã@ 
~as. thvidas rea€s·preteriitas creada,pelo <lecreto de . 
11 de Ü1>1tub110 de 1766;1cHjos motivosi8'e,não v;e~ 
r.Hicarão e0m vàntagem .da minhru;lleaLFazenda t 
sot!l1servido ·ha-v.e~la pmt'extineta,, •e .ordene que as 
cxeoffções que esthierem C(rnrilndo no Jui1Lo desta 
Com1ll•issãn se .11emettão aos dos -Feitos da minha 
Real Fazenda .ptra•:nelles se ultim.aJiem.. 

.1 4. ~ Tendo1sido necessario ã:u~entar .a~ alçadas. 
estabelecidas na orden,ação. .do:Rein.o para as cau-
sas de que se 'intentassem revistas -para a ·Relação 
e Gasa do Porto, e para .todos os mais Ministres,; 
peta alvará de 26 de Jan.eivo de 1.696, p0rque o 
tempo que • tinha decor:rido al~erúra o valor : e 
preço de todars- as·cousas 1 como natural,e ordina
·riam<'lnte aconl!ece; s;endb muito maior .o..espaço 
<que tem ha;vido desde• ª "pubUcaÇão do sobrediito 
·alvarádté ago1·a ;.e tendo oci>:armido. muitos ouh·os 
m0t,ivos poi'nliw@s.os :para .a.ugmerrt:a:c. •os, valores 
de1tQclas1os g,eneros1;u 1ão q.llladra.ddo por istlo ai . 

sobredita legislação ao p~·esén1:e tempo, , além de,, 
querer diminuir as instancias_dos pleitos fle pouc@ 
valor, que se proseguem mgitas ".~zes por capl'i
chos mal enforfüido's e porfib§os: sou outro · sim 
servido augmentar todas as sob.reditas alçadas t:orn 
mais duas partes do que se acha estabelecido no 
cité!do alvará-d'e .26 de Janéü:o de·1~6; como; .por 
e!lrnmplo, a< dá Relaçã-0 ào Po1·to~ quti tem por elle 
a al~ada- nos bens de. raiz -de . 25o:tf> rs,, ficará 
sen·do cláqui em diante .de 75o::JJ 1·s.; observàndo
se esta, regra 1em todas as-mais alçadas, na fórma 
àa · tabella assignada pelo Conde ·de Agui'a11·, •.do 

•meu .(;omelho de Estado,, Ministro é Secretá~ 
~rio de Estado elos Negooios do Brazil. 

;J P'elo qne rílã.nclo, etc. Dado na Palacio do.1Rio 
·cle ·Janeiro, am 1'5 .de M.aio de 1S.i5. - PnlNCIPll 

' éom guarda. -Conde de :Aguiar. - Com os ?'egis
"tos conipetentes1 J• , 

• 1 •1 J l• y (_.J ! • 

,TAn~LLA, do :;r:egulamentq das. alc,qdq.~ q,ttf s~ qeve?n 
,. . observar daq,ai .~m dian.tc. , , 1 • 

Par.a.ext:luka re.vista nos b~ns, de raiz 1:o5o::JJ; 
moveis 11:·200'i/JJ.-=- Nas causas 1 sentencjatlas em 

·huma.ou .duas iústancias ., de .raiz 56o:tJ>; moveis 
600~, .--Corregedor do Civel da Côrte, e, do 

, Porto, de raiz 71S::JJ ,. moveis go::JJ .; penas ~o':tiJ. 
-'-Relação1du.Porto, d.e..l\aiz ?5o~,_moveis goo;/j). 
-Co17'egecJores das Comarcas,. Cive.l da (;idade 

. de · L~sboa.,. · Juiz de ,ílndia e Mfoa, ., Pr;ovedor das 
Capellas .e·Residuos-, de raJ;L.5tt;/j)' móveis 4.o:/f>.; 
penàs . lí2~.i-,- Qtividor da Alfandega, .de .1raiz . 

-5.2;/j), mó:veis.•.4p.pf)..; 11.enas· uif;b_. - Pro;v~res .! 

http:m�:veis.�.4p.pf
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das 'üoma1mas, 1!le<rniz '$.2"ft/J, mo,veis14u~; !Penas 
a·2:/JJ. ..- Jui>zes d~ Fora das ' lfe1mas d!il iCpvô:a., de 
r~i.z 1:6:/tf!J, •mo;\leis .aoi/jy; peaas 6~.. ,.,.....,J:Uiziea de 
011fãos destla• Cidade, ce 1hrires de •Orfã'(i)s de.Fpra, 

, de •r-aiz JI 6tt/), moveis ao:tfp;,; 1pen~s 16~. 
f:dacio ido füo·,de J•aoeirrK>., em a5 de Maio d~ 

<1'811 
15 • .-.-t)onde de á.guii\T. 

'. 

Jlegim. das Mercl\s .• 

D. iJoão ip'0.li {l>M~a de Deos, Principe Regente 
>de iP01·bugíaLe-d:e·s Al:gar,ves, étc. F>aço saber a vós 
J'lliz de :Fora.ida .Bahia, :que sendo visto na :Me,Sa 
-do meu -:IDesem1ba1go do 1P.aço ·o incompetente pno
'Vlimen~o .passado aos ·8 lle J ufüo de 1811, ,a Fran,. 
cisco fllei!X<efoa .da MattaJ3acelar, 1pàra -çontinoor 
lfl'a ser)V•entia· . .do offiaio de !fahellião do rPu:bli.c.o 
J'udicíal e ·Notas dffi!sa Cida!Je: S'Ol!. senído deter'r 
minar-vos :que.não admittãis S.erw•entuario..algum 
'lileste ~fficio, :que não v10.s apresentar provimento 
-da Tefo1tlda rl.H•esa, a quem pertence a .approvação 
(de ~emelhantes -S1mvenluar.ios proviidios p'Or e:ffeito 
.de ah.arás de .nomeação, ·como he manifesto,.dos 
mesmas al;l'l311á15·: '.O que assim cumprireis exacta
•mente. O PIFinGipe. Reg>elilre N•osso Senhor l!l m.anr 
-dou pelJ()S ·1~linistr@s abaix.o assignadas do seu 
cOonselho reiseus .Desembargadores rdo Paço. Joa
<ql'lim <da Si1Jtva Gir.ão.1a fe.z no Rio de Janeiro, a0s 
15 de M.aio de .1.8115. ~Luiz Antonio de Fada 

.S@tua LobaM ta'fü1'escrever.---!,A.nt-onio ·Rodrigues 
,;velilosG ele •Üiliiveiua. -B.erna:rdo JosÓ da Cunha

' • 1 
·Qusmã.o. e. Vasconoollos. 

, J 

GManaseripto .a.u.t>hentioo. 

1·D. João ·rp,o:r rgraça pe De.os, _P·rin.oipe Rcgent.e 
de, P.ortuga.l •e :clo,s Alga1 vres, et.c. :Faço saber· a voqs 
iGfianc,eller da Relação .•da Cidade da Bahia,. q.Qe 
-te.ndo....se. i'ec:el>ido nesta l\jesa do Des~1mbar.go da 
dliaç.a ai v,oosa conta .de 2 de Dezemb~o d.o anno 
cpr{IXime ' µassado., rq.ue acomp.an-li0u r copia c;lí!,5 
-n.O'V1as 'post MJr.as a u;i.ue.pwocedestes cem os ;(~ffi.<;i,aes 
da Camara.tlessa. mesma Cidade, 1par-a o gev·er'ª°o 

re J'.e.gimeD;tO '. OOUllílÍGipa\ delJa, em oumririmento de 
PravisãQ-que N•l!lS foi expe_d·ida em 2'8 1ç\e Novern

-hro, rle 1810,--por minha immediata rrsoluç4o de 
29 de Maio do dito anno, tomada em .oon~alll,a· 
des~a dita l\1esa sobre o requerimento que me fiz.e
rão os vivandeiros, conductores e mai15 habitantes 
da referida CiJade; ácerca da in-jus'tiça e impro~ 

· eedeneia das antigas .posttir·as, porque se .J1egfa a 
is-ohreditã• Camara ~pela qual minha•realresol.ução 
·fui Mr.vàd~ dete11mina:r que em lug<ar ·1ílo. ·plarro 1cl:e 
11eforma .das mesmas posturas que me,fe1·-a:PJ1esen
,ta,do com o sobredito requ.erim~nto, !formassem 
.os •uitos Offic~aes da Gama1ia .no~asi1p~sburas na 
'.',f.0trma da Ord. do ·HlV, lº,tit. @6, §. ,s~ p1105i..,1 

~dindo •v@s, em lu_giar. do <i>nvi'd'Or C-0y11egiedor-:cfa 
·C~a.rca, ·ás ses,r;oes·que se fizessem ' Ilar.1:1;.se esta
~b.eleeerem ·,as r<fue miis ~onviessem . .ao.:meu 11.e~l 
~-s>crivi~0"e ao ·bem dios~p·ovos ,.~e '<J\Ue'Ill~tis qq:u:I.na's· 

1 

liC:Q).;\s cir«i<!:ln.Sl:Jl!lç~as ,\dP tcqlpo•e~st11,Jo ,da ,~gJ;i~ 
cultura e do commercio ~~t~rn,Q,, ,, c.ci.m ·llJIU$llli:J. 
inteireza, im~rcialidadc, _circunspecção e justiça 
que de vós confiava: s,e observou com muita es
tranheza, sendo 'Ouvido o 'Procurad'Of da ·minha 
Real Corôa, q\le nii.o s_~f!do;feit.~15 estas posturas 
por meio ordinario e em ohservancia da citada 
ordena9ão, ·imas sim.,por·meio e?X.liPaordina1rie •em 
consequencia 1do .reo111>rso que me dirigirã'O ámme.
diatamente os spbredttos '\'ÍJV·andeiros' c0nducto
res •e maiis habitaates d-qssa Cidade, se animassem 
t0s1reforidos 10íliciaes da .C.a,mara 'em •taes cjroltlll)s
:tancias . ·a ·fazer Lago pub1icar. ,,e 1eix.ecutar .algumas 
das ditas posturas · qu.e ·elles tinh.ão ;feito em oufu,.. 
pnimento da .mencionada pf'.ovisão, suspendende 
1apenas a e;xequç~·o. de outl'as flUe ellesieonsiderlrrfü~ 
não ser da ,sua competencia, pat»a se e.xeculra111em 
i:lepois ,r;e ellas merecessem a minha .ueal.iapp110
~ação, corno •tudo se ~nani.festa da sobrectitá vO'ssa 
conta, e do térmo de vereação de 41de Noviembro 
do mesmo ann o proximo passado; flâl!l :se podend-0 
de modo algum iesperar bl!lm proceuimentp 1lã.e 
precipitado e excessivo; ·porque sendo restas pos... 
-luras .assim formadas por meios emot~vos ~traor
dinarios, que as fizerão affectas á minha re,!11 e 
immediata approvaçifo, .era huma c-0>nsequencía 
infalliveLque nenhuma dellas se devia pu1hlicau ·~ 
-executar sem preceder a minha real e immediiata 
·approvação, até.mesmo porque não se dev.ia.divi
·dir a continencia da causa e d·o ne·gocio, puhli. 
-c.ando-se <e executand·o-se humas, ao mesmo tempo 
!Ciflle se suspendia a execução e publicação de ou
111as: deveudo ser tudo remetitido .sem execução 
;algu,ma a esta dita Mesa do Desembargo do Pa90, 
·para .sei· levado ú minha neaLp1•esen9a p<H' eon
·sulta, a fim <le obter a ·minha •real apprav.wçfto ou 
re$olver o ·que. me parecesse ·justo á vista .elo re- · 
,querim.ento •e recurso que as moti·vou. ·Pelo que 
vos or.deno, e aos Officiaes da Camara dessa ·Ci~ 

·dade' que façais logo •suspender inteiramente a 
·execução de todas estas novas·postur.as, em·quan.to 
·n~o forem po1· mim .approvadas ; e qu.e par,a este 
fiin e para haVler de,deferir o que me pareêor-jasto 
á vista do menGionado vecm:so que moti•vou as 
;ditas postuuas, remettais sem dbmora alig:llma á 
mesma Mesa do .Desembavg;o rdo Pa~o .as 1me111cio
nadas posturas no.seu o'figin.al com o.prop:r..io livr.o 
de que .se e!rtrahio a copia dellas, e todos os mais 
papeis can·cel'.nentes a este ne-gocio , para •me ser 
tudo p~esen~e em consulta da refe11ida ?,fonta. 
Cumpri-o a•ssim, fazendo uegistar.esta·min:lua real 
delerminação e. ovdem, que se passol!l ,j>or ·duas 
' 'ias, nos HV•l'OS da Gamara e A,lmotaçaria, •e 
onde mais necessariio Jôr. , O. Fl'ilil:cipe ·Regente 
Nosso Senhor o man{lou t.Jpefos MinistMs a~áixo 
assignad0s, do seu Conselho e.c;eus Desemba·J?ga

,,dur~s <lo Baço.· João -Ved11oul\'.La:rnard 1da Fon&.eQa 
e Sá a fozª'° Rio de Ja.neíro, em '.2 :deJimih:o rde 
1•815 . ....-Ji,uiz Âfntot11io ·de .:Fla1iia 1,~fouza I.ohato•>a 
fez escreyer,~F11ancisco Anto111iio1e S<mza •c1a1SU
veira.. ~ l\:lonsenhtqi1· l\Uran,da. ,_J1tlia-se' a fT.. 92 

<e. 1ã'5•do ,Mv. l ºde NofJa{Já.fJ· Úlas Orrde11s 1q1te se e:çpe~ 
'fÍern pel'a ,Mesa·!dtJ, Desembar.go tio..P.apo. 

' • 1' . 
1 •t ·{ f J 

http:NofJa{J�.fJ
http:o'figin.al
http:em�quan.to
http:novas�postur.as
http:Ilar.1:1;.se
http:postMJr.as
http:Des~1mbar.go
http:Gir.�o.1a


1 . 

.• l ' 

M:a.nusC1>ip~~ aulihentieo. • , 

O Cqnd~ de As-uiar, çlo êor~e1t10· de .Est.11· 
d,,q, ~te. F:icq s,al>er á J upta, da Admipistréjç'áo i
~Ó:e,c~daçã.{ ela Real fá71enda, a,~ · capitá,nia. de S., 
P~ulo, q)ue sendq prese~t,e ao ~rirrnipe :q.es.-~nfe1NQSSQ· &t1nhor; o .reciQerimeqt,q . cl<t Thimo.Lco ç 
outros, que se dÍzi~o ' diJr;.i.vos, pertence11tes .aQ 
sequestro feit.Q aos deQqminadp~ . J~&t.iitas ne~sai 
G<J.pit.í/n\n., e)lil. q,_ue se q.uei,x;q..vãq ciqhes Qão pa· 
Vfl.~ d\).dO cump,rin:iento ;ip acqrfl~p , que ti.nhãq 
qqt~do na Uelação de,~tfl.. Cô'rte ~r;q favo1; <Je sua, 
!ib41rcfacl11; P,e,~indo p,o~ i?so, Ó_vist~ qQS. d~cu..i. 
mento.s. quQ apresentava,o, ~oluçao q~ ~ua ca,usa ,,
a.fim .de J?Oc1,erem r,len~vi~nte · gqznr ,da ~ua li-
4c.('d::id.<:: etendo o ,mesmQ Augu~to S~nhqr con
stcleração ao refer~do, , 

1

çlocumer;itos prqduzidos 
qO di.to r~spejto ~ /e) 1s rai,Õ~~ ' n,11.(}ga?n~ ,e,Il!- fqvor 
dos ~t.Jppliçant~s, . pelp J-qizo dos Feitos clé!. Cp-.. 
rôa e l;az<jnda ~ que foi ouvido sobre este nego
. 1 . l " 1 D 1 d P "Cl,o, e ex;n .u timo u~P o _eserri 1a,rga .or ro-, 

c.uxac\or J;legio; ' '<:nd.o-se das s1.1n~ respostas (i 
i.nQ4\'ialid<1<lé com que li mesm,á Junta~ sqbre~ 
f.liiO Cl.1UlJ?l'ir 01refei:ido ~c~rclão, ,111al e Í!"Íde,vj
elamente, em S1Jf1.\eP,re,se1;i'taçãq ou· consulta 4·e· 
~ 6 de ~etçmprq de 1S1,21 Qbsfáré! é!,O jU:\gaqo, com 
Q· 'ft1Qdílm,c,r;ito de qão qe!eL' cqp:ip~tir · o éónhe~ 
chye11to de semelpapte~ ca,us~~ ' · isto he, causa~ 
pe,i;teocepte& aos Indios, como se pr_esume ·a dos 
$4pplic:;inte~ por despenderem deUes, senão á Jun
1;<).., ~enclo ordenacJ9,pe,\a 1<1i de 6 de J.1111.~o de, 1755" 
fl clepQfo•pelo alv~ra .de '18 de Setembre de 1784, 
que t.QdQ~ , os oqjE;c.~os da Real Fazenda s<) podem 
iiCf tr;ita~os e i.ulgaçlos no ,Juiz.o dos Feitos dq 
Corô<;l, qpm aqc(ic:ncia é nssistençia, Fiscal,, e islq 
<1lém, ele, n.ilo se enten,cl<ir .concedido hum privile
gio con~ra a .J?rerogp.t~'' ª ·e inqepende1{cla .d<\ mes
mn Ç-0rôt) em Qaiie>S taes para indecoro&amente St< 
c;tduircm do Jpizo da mesma Corôà ()Stas e qu
tr:;t.s qependençins; acqrescenclo r,pais ' <1Ghilr-:s~ 
t;:;imbprq det1:>rm:inado pelo ~ecreto de, 17 de l\.gos
tQ de. 1729, qn<i hllJ!la ve~ pµssad!l , ~w julgnclo 
ll sent11n ça do r~i\:moal superior,~e!l'} s~ Qã.o pó de 
suspeoder <;Qm prete.xto d~ C\)DS1,l]té\: foi O,l}1es,... 
ruo Se.n,hor sexviclo, por,,tod\>s o~ 1nqt1·YOS sl{hre
clito!i, l1Jaqdar ~xtri,1nh11r ,m,1,1it_o Jt in~sma, J4n~a 
hl}ffi ,téj~ proçeclv;nento, como IOJ4Sto ~ oppressl
v,q e opposte, ús leis d.o. ~4(jr;io,, t> o,raepaçoes 4q 
l."'<1~en.da; G qr,clco11r ao .mesm9. t.empo, ciue log~ . 
&em d'1IJlOl'Ç\ mande, rJar in,te,~ro Cl!illJ?fim~ntO . i).Q 

. rm~.nçj.p11<1ilP !lCO.rp~9 ,1 ,a,(im·. q.l.lfh ele fü1rn!l v~z 
ficiue ~l\i~t)da a Qi!USa, d<?s ~uppJic!}µt(:)s, '.e pq&sã:q 
goz<1r Q.r; &t~a libei'claçlc: cqmq ih!l~.fo..i j4lgadfl.. O 
que. Msim, t11r4 entendido a m~srn;i. Jtiot<1 e 'cqrn
frÍ/!{l, fl$ti\ l'eal ,dptermina_llãO St:I~ mailj uUVÍQ(l ll!:
g-1.1.mi\~ c.~m.o ~t: lhe ·ordep11. 4.na,9~eto V~P.~OPJQ 
Yé1lde.t'1J'o a fe.z np. J,1.iq.de.la,n~,i,i·o ., ao.~ 4 ele, ~JJ I 
Clho c:lt: t815. ,)~r;t,tomo Map~rtnfUl!! .A,ze,v~dp a 
f~ es.cr~.ver. -Ç,crnde dEl i\g.µ1;ir .. -F;.q;trQ,l!:.,d<r.. ,<J. 
fl,. 177 "71 • .do Itiv.. Jº do fi4G· de f.rovisõ~1. ~r.çeediáa~ 
pela .Contad9'(ia /,jçrq.t ff'!, •SC!f~izd11 /J.epqrfiç<{O. .d,Q 
Xl1ew,1.ro. ,, . ,q~ ~ • .J t 

---.-~.,.. . 
• , 
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TOMO li, 


. . Manul!c•ip,ti:i, 11.uthe.n~iE.fl• 1 , " 

1
,O ,Corúle · d~ Açuiàr do ConseU!o de .E~ta.... 

dq ~ .eip., faço sab~; ~'. liulí~Ji, d~. Adnjin~~~ªq~d0e 
4.çrec<.1daçãq, da"Rear Ff,\ze,nda dá. CaJ.?}fan/a ·4,0,

1
Rio ' Grana~ 4e S. J;>edm d,o ·,su\ ,: qµe hé!ven,4o 
o ..Pri.1111,pe 1,legente .N95,so . Sen~qr ratif'icad'.o· 1\.. 
conv~n~ao aJustadéj ~~. Lopdres çp,tre qs <J;U~trq

1
Commjssarios :Portuguez.es i: ~n~lf!~çs ~. , nes~_ecti1
ValJl!'tll~e nomead,os pçlq seu EJTib a\;x<1cl9r. pa,4ita. 

1
Côrte, e pelq Çoverno Brit.annic.o, aym ''de ,s..,e

1

t~ri;nin~a~e~, de ~1:11?ª .~apei}-'a ~Rp~l~e,nte · C?O.~!l.
meilte. e satlsfator1a PllJª am1:ias as. parles 5 1a.§. 
questões quE< se tem 'su~~1tt<lo,.sóhre algwis ~it1g:9s 
qo trata~o d1e comm.e~cw. <!~ ~g de l;eve.r,e)i;o,cfe 
18.i q ,, e, que t;in.to te~ '1;e'Wtdaélq a: plena .11xec'tJ:1
~ão JeÜ~ ~ pjlra qúe 1;:lla tenhá p seu d~viqp ·er.: · 
fejto, e sirv'a 9e 'regra na *ff~q4egá dess~1 

dp!.'.. 
t(\nia 'CÍVi ,de~p'acho~ ~JJUe se ref<jre: lie servÁcl'O, 
rp,andar remetter. á r:rie,srpa

1 
J
1
q\,1i·~~ o seu '.contcííclq,

' · ,nos quatr.o artigos d,0 theor s~a-uir;ite: ~· Que as 
certidões officiaes <lo':t;\egi,stó ~.f{egistrys-,assig
n~~as pelo competente Offiçi~l d,~ j\.lfan4eg:i llii
tannicá, seráÕ julgadns sqffiqienM pari(id'1n\ifi'l 
Çar hum nav~o dê construcç~o. brita1fo.ip.1o1, e qç.t;, 
pela a~re,sent;i.ção de hum s~qielhaÍlte Qertifi.q11-.do 
elle ser~ aqmíttido éórho.tal çm qy:hçiue~ dos J;'<il'• 
tos d.os i;J.ominios de. Sua' Altez'a Real o Príncipe 
Regente de Port~gal. 2~ Q~e na q~tr~rl~ pe qu.a,e·s.~ 
quer fazendas ou mercadorias do .Reino, vrndas 
em quaesquer elos portos dos domínios de Sua 
Altezn Real o. lhincip'el Regente de Portugal, 
todas as referidas Fazendas serúõ acompanhadas 
dos despachos originaes da Alfandega Britannica, 
a~~ignados e s,ell:)dOs,pelos pr:oprios Q/Jiciae• ~e,lla 
po port<;> do ~nJ.harque, e que, os desp.~chos. irei:
tence,nte$ ~ ead<1 navio ~eráõ num,~rado~ ,pi:ogr~s
sivn\l\ên.te, determin~pdó o numero ioial. I!o,pr:i.
me iro e"po ultimo demachq~ ~ pelQs. Pl'O.J>rio.ii ,0('.
fi9j~e.s qa Alfi!Úpega ne p ~~~H-:Jª' fiQ~ldcl~arp,i;i.9e'...,,.
de ca<la.na}'io no, ppf\o 111,'Ítannieo; e emais, que 
pr,eviam{!nt.6, n!o.pa,ss,e a Ql'.\;,tl pelos O..Qlci;aé,s ?iíl. 
Visifa no .po}.'t.O dt; e?lRilrque ~ os -~lespa,cbo's ae 
cadf)' l)f}>ViO devem.ser ~eqol))i~os ~)iÇ~dop,, e ·e. 
lhe.s a.nqe.:xnrú ~um p.ap!ll com u,,nuqi~~o c1o~ de~.., 
pqchos, sd\ad? coo;i p .§~Uy de ~.:ffjcio 1 ~ assi~~~.,. 
do pelo OÍfic;lal da V1~1tq.. Os desp•whos assün 

· re.l.J.o~qos. ser,áq,exhi):ijçJ.os j ,untap.1Úit~ coiv {l ~~;. 
njfesto jur:;id'i', :r,eto Cap~f<io aq ConsuJ ~o~=~-t1gu.~~1 
qp'1 Çeftiflcar4,1sto mesmo; po q/.<\ll\fe t~ :, ~ as~i~ 
1.widamei:tte Legalisa4os, e o ~iitfest,o i)..eJ},t~ mqJq
aqtl}eptÍC.íldO l 'volta\'ÚÕ,. ao Offic,\al da Visita 'l!<J.rn 
o, J.?a&~e '.~ tipal do navjo~ .5• Que 11aca -'r9r' o~ 
JJiegpci.a,n.te,~· portug'uezes QQ m~smo pé que os 
J;>ritaQPÍCOS, al'~Spe.\t9 t>tntO, ~QS djr~itos ,de spq.r . 
v~~e çorpo de. p;;tc.1} .ag~, qw: se _elevei;µ Pill:íílr J1 
Çarp'oraç.~o d.e. Loódr~?' ~os <Jjr.eit,ó_s qué·'s,e. ~!:l
'"e~ V'él!fi.11' 90. em,J?i\muc <1 .9QrIWl'ª'1ªq ile Tpr.\~ty 
,ffo,4~0, epi LoQdre,i;., ~!'!~QQfP.W , o; toç1:1 µ,os pn7 
vi\egiôs d~est~s CôrFQré\çpe~, &er<! i:ieçe.s~!l~1~ ~Uf 
.0:s :e(t:i:ido~ dtrei~~-sej~q Pª&"q~ Aprjm~_Ífª re:9_1~j
&lÇ'l.Q ~ ÇOJP,O ~e rr.atlC<\ pr~s~Nerniwt11 ~ e <VA _tod?i 
OS ÇqS0$ eJ:11 tUqQ . qtJ..e s.e Vlf que W~ n~goCI~nrqs 
p.ortq&'uezes tivi;:r·e,m pasQ m~i& qµe (>; l>rltannj... 
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ANNO D-E·1813.'º 
cos, a di[erc'nça será ;e~tituida sem gastos, por 
aquelle modo que o Governo Britannico regular. 
4º Que ~ importó!dor das fazendas brita1;micas I\OS 

por~os .),>q1·tugpezes, 't~ tempo d~ .dar a entra~a 
na Alt'ai:i:déga; assigna~a hum'a declaração do va
lor . das .suas fazenda~ ~or aquella somma que. 
julg~r p~opria ;· e no ' caso que os Officiaes Portu
~~e~es Fisc.àl\sa~fo~es - E'xammi n g-se jão de op-' 
p oS.içã'o ·que t11l av;iliação )1e insufliciente, tel·áõ 
eHe.s a' liDerdade ide tomar as fazendas, pagando 
~o 1inport~do~ ~o ' p ~H· c,ento , e restituindo tam1
bem <? díreitb pago; d'eveqdo pagar-se a impor
tância d~s 'fazendas 'tornadas pelo Official portu
guez, denti;çi dó prazo de quinze dias contados 
desde ' o ela pnimefra detenção das fazendas. O 
que a mesma ~unta assim terá entendido, e lhe 
~ãr~ dar ~ de;vid~ c\lmprimento, mandando regis
tar no compciente livro dessa Alfandega para sua 
execuçã~ V e ficando na intelligencia de que 'as 
fazendas de que se trata nó artfgo 4~ são aquel.,,, 
las que se não acbão especificadas na pauta ela 
Alfan.~.e~a ;, pois que a' respeit? destas far-se-ha o 
:eagamente> ~os direitos segundo o ' ' alol' da mes
ma pauta, e pel\l µi.,aneira até agora praticada. 
José Luiz da Costa a ·féz no Rio de Janeirn, em
• • . • 1 • ' 
IQ de Junho de i815. - Mariànno Antonio de 
Aze',•erlo . a fez ' eséreve~: -Conde de ,Aguiar. -
Emtrahida·~ . ~· 17~ do ~iv. 2° de Reg. de Provisões. 
empedida,s pelá Cqntadorid Geral da segunda: Repar
tição do Thesouro. ' 

, . ---- 
PMVlSÃ.O DE 12, DE JUNHO. 


' 

' . ., , Ma~u:scrip~?, ~\lthentico. 


' ·D. João: por grnça_ de Deos, Príncipe Regen
te de Portugal e dos Aig·arves, etc. Fa.ço saber 
a vós Governador e Capitão General da Capita
nia de .Pernambuco , que sendo-me presente em 
cÔ\ísulta da l\lesa do Desembargo do Paço, o re
querimento 'do ~achárel José Pedrq da Costa 
Barradas,. actual Juiz de Fóra 'daquella Cidade, 
cm <!Út(me pedia houvesse por.hem restitui-lo ao 
luga1· de , Auditor das Tropas da mes1r1a Capita
nia, que lhe éompetia pelo alvar!~ com força de 
lei de i .6 de Firverei'ro dé 1 7S9, ponderando-me 
(além de outras ·.razões)' o ha~erem jú cessado os 
motivos' que occasionárão a separação ' deste lu
g_a1· de Audi~~r, que em resu,Ita de huma repre
sentáção vossa roi conferido ao Bacharel Frao'... 
dsco de· Brito '.Beierra 'cavalcante e Albuq.uér
que; A'd"vQgado ·ne$~a 'capitania, ·}}or i;e achare~ 
actuatmente erectas em Villas as, po·voaÇões 'do 
Cabo 'de' SantO' Agostinho, Santo Anti,io; P'ât} do 
Alhit e 'Limoeiro , 'onde erão anteri rmente os 
Juiies de FÓra 'de Pernainliu<;o obrig?dos 'a fazer 
annual'mé'ni.e as · suas chamqdas ·corrqições, qué 
o~ · ew.r~~f!.'.~~ .á para a ~(?°m}i.ta exec\l~ãÇ ~os d~~ 
vetes do dito lugal1 de Aud1tbr. E tendo edtlSl., ' ::. fl<t 'J"'' 'd 	 j ,, • j.del'acão a'o ito ' réquedmel1to' e áo do 'mesmo 
Blíbli'ár~I.AÍlvog~IIo súÓRl!c;1ad-0"; Jeín 'que .por ot
-u11. .:;11, a' t · J -' 1Jt · ", .. 1< ,, • l"' - · '\ 
,~~~?iº , ~ pll;"1·r~m~ ..1t.e s~ .. ne na P .11.e~sem

1 
s.~meiçoe·s., n.~ 4?a,lid~dfd~ Atldi~cir ; . ~ exe~p1? 
do üeérefü de 5o .de 11\Iaio de 1_708, que as pro
'liJ-Be' 'Ao's Jui'i~s <fo'~ _Fel'tos da minhn f drôn, me 

V 

allegava a nomeação que· delle ti'irJ\làis feito para 
o dito luga1·, permittida p'el~ a:viso regio de 6 de 
Novembro de i8o6, a confirmaçãq que do mes
mo lhe conceclcra por minha carta ' patcn te ele 29 
de Junho d'e 1809, e 'finalmente 'o ter sido já de
sattendida po1· a viso de 18 i:le l~évcreiro do anno 
passado a p1·etenção do predito :Juiz' de fóra, 
quando me req1ierêr1a a mesma restitui~ão da
quclle Juga1· de Auditor li sua Varâ: houve po'1· 
bem, á vista de lrnm 'e outro rcquedmento, do 
que sobre elles 1·espon~eu o Desembargado1· Pro
cui'ador de minha Cor.õa e 'Fazenda, e do mais 
que se me expôz na mencionada i:onsülta, com 
o parecer da qual fui servido conformar-me, 
po1· minha iinmediata re~oluçã? de 24 de Abril 
do conente anno, determinar" por bem do meu 
real seniço e da boa 01·dem, que se obsene com 
<;> dito Juiz de Fóra supplicante, e. com os 'seus 
snccessores, a g·eral disposição do al'vará .de 26 de 
Fe~ereiro de 1789, na l'&rma por el~e pretendi
da; a~sim e do mesmo modo que se observa, 
não só em todas as Cidades· e Villas dos meus 
Reinos ele Portugal e do Algarve, mas igualmen
te nesta Capital do Rio de Janeiro, e em todas 
~s Cidades e Villas elo Estado ,d~ Brazil , que 
se achão oo caso do referido alvárá, tendo em 
si regimentos aquartelados, e isto s·em embargo 
do aviso já contemplado de 6 de Novembro de 
1806, ' expedido pela Secretada de Estado dos 
Negocios da l\1arioha e dominios ultramarinos, 
rio decreto <la confirma'ção jú enunciado de 1 1 
dé Abril de 1809, ~xpedido pela Secretaria de 
Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guerra, e 
da patente que en~ virtude delie ' se passou da 
mesma confümação pelo SupreII\p Conselho l\'li
Iitar, e do a.viso finalmen~e de' 18 de Fevereiro 
do anno passado, expedido pela Secretaria de 
Estado elos Negocios do Br;lzil, em que se ' 'os 
participou que se desattendêra oub·a supplica do 
mesmo Juiz de Fóra, dirigida a este mesmo fim; 
por quanto, á vista das razões por elle allegadas 
no predito seu réquerimento., ,e da disposição do 
Clito alvará n<Hissimo de 27 de Julh-0 <le 181 1 , 
que creou as mencionadas Villas no territorio 
do mesmo ·Juiz de fi'úra; tem cessado as cau
sas e os motivos daquclla pro,·idencia interina , 
e dev'em por ·coosequencia cessar os e/feitos dos 
ditos avisos, decreto é patente, muito mais quan
do a confirmação da nome

1
ação conferida ao sup

. plicado foi expressamente em quanto eu o hou
vesse por bém' comb ha mencionada patente 
se declara. Determinando· outrosim que se ob
servem e guardem ·as disposições do direho e a 

' 	fófma ' estabelecida e- 'observada geralmente em 
todos os outros Auditores em casos de suspci
Çoes :' havendo por inadmfaslyel e ' reprovado · o 
exoiico arbítrio ct'o supplicado l acima enunciado 
pél,as razõe_s que l'l<hnesma rererida f coosulta rpc 
forão ponderadâs. O que tudó, sou servido par
ticifàr-vos .para vossa intelligencia J ·e· pnrà ficar
des ohserva1,1do esta minha reaJ l'es.ólóção', i1ão, só 
a favor elo dito supplicante Júiz <te Fúra, mas 
tambcm a favor de seus successores. E esta f.t
reis registar nos respectivos · livros da Secretaria 
desse Governo e mais partes onde n.eccssario fôr . 



-----

71 
O Pritiu'lir.'e.-Regénfe Nossó Scnh'or .ó inandou ·pcir 
séu especial.I:ri,aúdâdo p·efüsll\_iinistros · ahãixo a's
si·gnitdos ao ·st.'11 eonsel'ho, e seus Desémbavgaclb.i 
res P,o' P~ço. i 1Joâquim José_'da Sn veiJ!á .a fez no 
Rio·de Jahefro,' aos 12 dê .Junho de 181·5. i:,_iBcr
nardo 'José tle Souza Lobato a · fez esc~ver. -
Fraricisco Antonio~ Souza da Silveihi.·-L.Monse
nhor Mirán'd:i.-Achd-se a fl, 89•a 90 v. dó Liv: 1• 

/ 	 éte Nota{!flo das ordehs e!&pé<Íiüa:s pelo Desembargo do 
Paço . · 1 ''' 

• 
ALVARA' DE 26 D.ll JUNHO, 

Coll. rBraz: - Delgado. 

Eu o Príncipe Regente fãÇo sal:ler aos que este 
aiv<\l'á virem " que tendq fir.mado por alYará de 20 
de Outu~rô de ~809. , a regra q1íe deve seguir-se 
na i~lte~posiçã9 das appellações tias sen·t!'lnçàs pro

• 1 	 feridas ,nos,Juizos ·~e primeira instan~ia; ' deixando 
em µrbitrio dos' J'itigantes .ap.pellar~m .<?u par~ o.s 
Ouvidores das Comarpas, ou para a.Relação do 
Districto; vei9 em du yida ~e as appellaçõeS, que 'os 
Juize,s 'de prirpeira instancia, são obrigados a in
~erpôr por pa~te da justiÇ.a em caÜs<1s 'ci:imes,, ~a 
fórma da Ord. , ~o. Ih·: 5°, tit. 122', cfeverião sef 
di~ig·ida~ ao~ 01nidore;i ou.ás Relaçqes,: e cbq
formando-me .c10 f!.1 o p~r~cer da ~lesa dp1 Jle~epi
bargo do Paço,.;em qonsulta que ~obre esta materif 
subio 'ú minha r:!!ál p~es.ença i hei pÓ1· be'm 'deté.r
minar que' ;is pppella9ô~s ~ntçrpo~~as por p,arf(d~ 
j~s~i~~ p e~ps Jifi,~es d~ _r1·ime~ra inst11p~ia ' s~jãó 
~mg1~as aos Ouv1p~res das C.omarc,as ;,qu.ando o 
caso das .s entença~ coube1· n~ alçada de!ltes; e ás 
Rei ações êi.o: Distr~ct?, , quandÓ o ·c~fo ~xc~~.er a 
alçada dos Ouviúol'eS. · . ~ 
· Pelo 9ue mando ; ·~ te. :Qado no Rio de .t'' neirci, 
aos ~6 cTç Junh,o de 1S13.;--Pn'iNç11'E com gq~rda. 
- Com os 1·egistos compete'T)tes. · . ; . 

'. 
PROVIS:ÂO »E 8 DE J'ULHO. '. 

1" 
,. Mannscripto authcntico. '' 

O Conde·de Aguiar, do C-onselhó de,Estadó, etc. 
Faço sabe1·lá Jurita da Admihistráçã-0 e Arrecada

, ção da Rea:l Fazenda·4a Capitani'a do Rio GraêÍd~ 
de S. Pedro d'óSul', que à' Príncipe Regente Nosso 
Senhor he servid,d 'detel'minar que ~e s~spenda a 
execução 'do a1Yará tle 26 de Maio ·de 1812, pelo 
que pertence'á effcctiva cobrança dos·direitos de 
baldeação- das mercaH.orias inglúas, e que ~e 06
sene ~ mesma prbtfoa' estabelecida<1nt~s d_o refe
rido alv:mr, em quanto não sê dão nO'vas provi
dencias sobre a devida intelligenc'ia elos artigos·2·0 
e 21. do tratado ao di.to ,:espeito. O que se pa1·tici
pa á mesma.Junta,, papa q,ye, na conformidade do 
artigo da nõta que em i ide Junho proximo passado 
se transmittio. ao•Lotd•Strangford', Enriado Ex
tl'aor,dinario ~ Ministro Plenipotenciario de Sua 
Magi;:~ià\le'lfriian'niêa nest~ eôrte, ~que p·o-~ ie..;,pia 

·s·e1ênvi'a;á1ditâ: 'Juntã ; •ássígnad'a por Antonio ~fa
"rlapo ·~ rf Azeved'o, 'Contador ·Geral d'a segunda 
"lfopa1'tigãô ao IfeàPfüàpic~, assim 'o cumpràl e··fuça 
-éxecutâ'r"né~á ' AlfârÍUllga' ~ · prestando-sé ,fifo°Ça<i 
1sobre ós1<Jir~itos of'den-adbs ~lo soBreditO·al'Vara·, 

atéi final reso1uÇão .deste .uegoci.o. Jo.ão José de 
B•rHo a fez no füb de ·Janeiro, em 8 de Julho (j.e 
'1Ih3i ....._A nto.nio l\lat'ianno de Azevedo .a;fez es
crever.~Conde de.A'guiar.-Extrullida a fl.. 1~h v. 
do• Eiv. ; 2 ~ de.Reg. de Provisões ea;pedidas pela Conta
doria1 .Geral da•segunda R 'epartição do Thesouro. 

' ' 

PROYISÂO DE if.DE JULHO, 

• i 

{. 
l\tanuscripto autbentfoo. 
• i 

D'. João por ,graça de Deos, Príncipe Regente 
de Portugal edos Algarves, etc. FaÇo saber a vós 
Governador e Capitão General da .Capitania do 
Maranhão, que sendo vista a vossa conta de 26 
'de Outubro do anno passado, sobre ocum2rimento 
da minha provisão de 23 de Março do mesmo 
anno, cuja execução suspe.ndestes na parte con- · 
cernente á restituicão ordenada a favor do Desem
ba·1·gador Ouvidor"dessa Comarca, José da Motta 
de Azevedo, das propinas dadas pelas arremata
ções dos contractos feitos na :Junta da Fazenda 
dessa Capitania no tempo da sua injusta e inde
vida s~spensão; e tendo-se em consideração 
aahar-S'e decidido e determin;ido pela miHha im

. mediata resoluç-.io de 15 de Fevereiro do sobre
dito an·no ~ donde emanou aquella provisão, que 
lhe fossem pagos todos os competentes ordenados 
como se ·estivera em exercício actual dos seus 
respectivos lugares, comptehendendo-se tambem 
as ditas propfoas·que ·lhe competião como •Depu
ta1;J'o da r.e'feridá ·Junta, e cuja restituição estna 
igualrf/ente deteqninado fizesse o Deputado que 
·de no·vo; entrou na. Junta, em consequencia da 
mencio'nada •suspensãc;,., éaso as houvesse ,vece
bido , , havendo-se' o ·mesmo · Ouvidor como se 
'Presente estivesse para estes effeitos, visto que a 
tal susp~nsão .foi sómente de feito e não de direito: 
j·ulgou-se, sendo..primeiramente ouvido o Desem
bargador·Procurador da minha Real Corôa e Fa
zenda, estranha, e inadinissivel a suspensão que 
daquella restituição fizestes pela representação qúe 
TelneUestes do Bacharel José Francisco Leal, que 
·as taes pr·opinas recebeu , servindo na mesma 
Jui}ta de Procurador da Corôa•e Fazenda em lugar 
do Juiz de Fóra, que passára•a servir de Ouvidor , 
puis que faHando•lhe justo .titulo para perc~be1· 
as propinas, , e rendo por isso mesmo lugar a re
.solução de 5 de ·Fevilreiro de 1640., que manda 
'f'epôr.. os ordepados aos·que forão mal providos 
em 1 officiós, e·•á disposição do decr.eto de 5 de 
Agosto de 1768, e do Tegimento dos novos direi
tos, para que não vença.qualquer o ordenado dos 
càrgos e•offi.cios que serve'., sem pagw os compe
tentes ·novos·direitos, ·que ·de fa.cte não pagou o 
dito Procurador d-a Gor~a e· Fazenda interino , 
segundu mostra o provimento junto"ó sua repre
sentação:, a qual,~ ú v.ista destas eircunstanoias, de
víeis despresar '., niio- obstante os>exemplos nella 
produzidos, 'que·não erão applicaveis ao easo·pre
sen1e ', 'porestarcoatra ell es ·aquella ·minha· imme
dinta -'reso,luçTio .,tomad-a com. conheeimento de , 
·causa-i 'e' a justi'llª ' do·!llegocio pelos g.ravissimos 
incdmmotlos , trabaU1os e prejuízos ·que 'O ' dito 
Oúvi'dor- 'soffreu:.. E po1.> · isso ,.. desatt-eudendo a 
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menciona& rep11es~{ltação, m:u1da1 que Ol.lmp~aiis 
'in·teit•a e eJJectivamente a sôbredita p1.1o;viisão, sem 
duYi'da ou cmha11go algum, emo· aaso ~o que não 
espero) qne o dito João }francisco Leal iosi~ta 
a'fnda B·a l!es.istencia de· fa:ter a res1i~~u!çãet; .oiltl•e-. 
no-vós< mandeis procedei· ce-u~ra cI'le exéoutivarr 
mente por competente .l\iagistrado dessa mesma 

' Cidade, ·até 'inteiro \li.).gjlmentu das ~·e feridas pro~•. 
pinas, dando-me cbnta 'cle o haverdes assim ple
namente exec.uta~!o.• O Princip,e Regente Nosso 
Senhor o mandou pelos Ministros abaixo assig
11ados- •ilé" sen Conselho e seus Desembâ:rgadares 
do Paç.e. João P edro !Uayr.ard da Fonseca e Sá a 
fez n(I. Riio ele J:aneil'O,-a 12 de·J .ulho dil 1815.~ 
Rerfiavdo José de' S:oµz11 Lobato a f~i esqnéinr•..,.,.. 
l\lltonsenb>011 A1mei'ri!ia. Luiz Jos'é de Ca11valho e 
l\lelto. ~·Are/ia-se 111 fl.. 95 v. e g4 do Liv. ! l" de 
Nota{:C1o' das Ordens que se expedem pe~a JJl.esa. do 
Dtesembarg<> elo•Papo. • 

,,.. ,., 1 

, 1 Pt\9.V~~ÃO D!.', 17 l>ll JULUO. 

.,rl\hnnscl'ipto 'antberttico. '' 

U . . J1©ão •po1· giraça ele Jl)eos, ·Prirrnip~ ll,egente 
d:e. ·F'(!}rtu·g-a1l Te 1d0s lAlgan es 1 etc.. Fa~P Sí\be1'. a 
vós Gô;v,er111a.dor1 e16:apitão General d<1 C.apitam:ta 
do Maranhão., •qup sendo-me pl'es~o.tes as ueprth 
sentaçÕ'es '<JU!e, acerca das oacl.eiras elo ensino pu7 
hlioo dessa Cidade, a Camara e faiz de F·óra· della 
firerão;e.a informa~ão que se ho1ne a1esse Pespeito 
pelo vosso anteoassor·; .e constaod:o deUas afulta de 
appli.cação ,e·amor pelas letras, que ha na mocidade 
dessà,1Cap\baniru , 1pefa pouca freq11eooia- das au
las ·de, phil~sop~~a ·e .rfaet~n:ica, e. to~al a~andon.o 
'en 11 .qne estacn tendo •era nsta os re~uenmentQs 
dos ProfêssoPes destas, Dionis}e Rodfigu.e.s Fran
·co e .Yicenfe George Dias (;abr,al", que o vosso 
diito amteoessov•suspenclêra ; •ie ,o que sobre tuc\0 
·iiWfoFmon (j Desemhargaclior Proeur~1do·i· da wi
nha Real Curôa d Fazen.da: hei p,ol'Jre)1'.).., que os 
ditos1>.rofie6sores de, philosophia. ,e rhetoripa ·,, de 
qqem se nã-0 prov.a culpa, cootin,úem ·J!\.O ex~I'..

. oiéio. 1da11 .suas ca'deiras j declaran~[Q< r-por iss.o 
obne'ptioia o ·subr'epbicia a mereê que dellas, e.omo 

.vagas, 1f.h a .F,r. J.\1anoe1 Justino .Ayres ·d.e Cai;.. 
• .vall}o · e< F11.. .~<mqtüm .José Leite. E nrdeno-w;i~ 

que., pro1il1oiV«rn.do dcs'leladaraente a edueàção li te; 
raliia.,. pe~@6 mc~os .que mais adequa4os ~Qren,l a 
lm1n . oloacto tao lmportante., e que tánto- cotr
v.ém ao m,eN real s'erviç:o,, e · áo bem. do E_stado, 

..e priatioaID.do º ' qt·wdete~minão as m\nhas ordens, 

.e.•tJ.arlticmla1?mente ~ carta •J1egia -ae · 1'~ cl.t: Agosto 
.,cl.e11y-91:1,; e ~viso1 de .5 de Sewmbrq d0 m.esmçi 
.atUilv., ,fisoaliseis»© b'om. serviço dQs , fr~fessores, 
.e>s quaes. não reccberiõ os, seus·1 h©Por-arios ·$em 
.m0stnan, 1 por atteti~ação da Gama11a~ nue . I!~:sidem 
e es~iib' pno.mptos para. as .suop J abhi·avfle.s: E 
constanffo-me , outro'sim "a faltai de oadE1iras .par.a 

..o ensino da gramma1ica.1ãtina e c;las .p{ir,neir~~ ler 
tms: sou s.erv;iclo• or:denar ...v(>~• fiorliJleis ·hum ·,pla
no rd'as cquc~.foJrem ·neoesSaf'ff&S• para 'ª.~·ª C.Made 

0ll ut'a<is •lugares' cl,a Capjtania., cwm e1 arb-~tt;amArii: 
t<:l dcts ·seµs com111etenhes-1ordénados; .~ .qtJal me 
remat~net~ ,CO'.?P .c,el'!tidão . <i'll í01p;0r~ll.~,e.ia d'Q sul),. 

·&idiq li.teraviq,, poq o.ncfE). l?ties. ~~;yei;~õ . $C:r p.agos. 
Ca.qipr~•'O as&im, O Pfincipse'. l\egé~te Nqsso. ~e, 
nJ\e>r; Omand,o:~ pfllOS l\1Jia~StfOS. ~!li(ÇQ a,~~~g(l.3;"1 
dos elo i>eu, :Ç~selho e. s.eu~ 1 Del\e~ba~g11do~e~ d,q 
Paço. JQ;l.a fe,rlro l\hyo,aç.c~ d.~ l'.'o,l}se,ça, e, ~á ~ 
fez !lO RjQ. de} Jat:\e~"º • éJ.QS 19, ele J.u\h<;>. ~·e 1,8 l ~, 
-B«1rnardo J()S6 de Sol.li'A~l.qh~to :\ .fez esc.r~'íe.r;, 
..,.... 'rhoma~ .Aoto.nio .de. Villa..,.'Nuv.~ . J,>9.rtugal,....,. 
Luiz J,o~é- d:1t Ca.nia.lho, e MeUo. -..- :4çlv.i.~e a 
fT. 95 e v. do Liv. 1•de Notação das 01'dens qw:. $Ç 

expedem pela Mesa do ·Desembargo do Papo. 

P.l\OVl&Ã.O :\)E 1.7 DE .Juino. 

M!Ulusi:ripto ~1.1til~Qotiqo, • 

' D.. João iºr graça de De os, Priqciee ll.egen t.c 
de Portug;:i e Algarves,. etc. ' Faço saber a vós 
Goverhàdo1· 1e Capitão. General da Capitania· do 
Maranhão: que !jendó-me presente·s as provisões 
de 25 <le Ju!L10 de 1145 e de 4' de Março de 1747, 
que determinã'o sej~o sómente eleitos pa-ra OJl
ciaes rla Camara e Aimotacé.s d.essa Cid.ade, os 
proprios cidadões 'clella, S!J.US filhos e netos; e 
tendo con~elei~a&ão ao ·que so~re e.lia se me ·el'.
pôz em consultQ. da l\iesá llo Dêsembarg.o do 
Paço ., preced~das as necessadas ' infdrmaç~es e 
respo'~.ta do De&embargador Proeurádor de minha 
~eal Corôa e 'Fazenda; e querendo de huma vez 
.atalhar os inconvenientes e damnos que ao meu 
serviçe . e tranquillidade desses .povos resulta da 
stricta -0bserfancia, e literal intelligencia daqueb 
ias <li.tas provisões; conformando-me com. o pa
recer da referida !\lesa: hei por bem declara-las. 
E ordeno que para Almotacés e Óf!iciaes da Ca
mara ~ejãp tai;nbem chamaclbs os domiciliarlos 
dessa Cipacle, pos.to que della n.aturaes não sejão1 
huma vez que estejão nas circunstancias ela: Ord: 
do liv. 1º tit. 67, e das extravagantes ·cle 12 dê 
Nº''embro de 16i 1 , e ele 6 de l\'laio de 16!19, 
pois que sendo assim i.doneos ht.1ns e. vutros Por
tuguezes e vassallos meus, deYe desapparecer essa 
differença que tão odiosa se tO'rna: assim o cum
prirei{; e farei& e~actam~nte o~mpJ?lr. O Pl'in
oipe Regente Nosso Senhor o. mandou pelos 
l\J,i•listro~ abaix.o assignadQs do S.ei,i .C&nsdho e 
&e~s .Desembargadofes do Paço .. J.Qãf.l f~dro l\lay
navd ·da F;o.o,seca , e ;lá: O\ fez , no Rio de J~neiro, 
ao,s 19 de Julho de • 811,5. - .lJernardo, José. de 
Sou.a;ac ~ol;>atp, a fe1; escr~ver._,...., 'fhoma.z Antooio 
dQ ViU;i ...Nov,a l'ortugal.-.-Lui; Jqsé ele Carv;a~ 
lb0 ~ ,l\:].eUçr~~Aclw..-se,a /(.. 94- ~ v. ç!.o Liv. ~·de 
Notp,ç~o ~áa.'1 01·dens q1<~ .Sfli ea;pediim (Jelp. Mesa do 
/)es.criWJll'go rkJ ..P,aço. .1; , , ,, , L., 

.flil!SOl,UÇfo ni 18 D~ 'JVLHo: . • ' 

1'4au~ofiptQ aµ~hi:~t.i,qp. ,J 
, r ~ ;.f, . 1 f l • J t , Jl 9 • 

, ~~nlwr: ~ :Ew.1o~sflrvancia do. Çil',P· ~.:l do AA:
N;ará,d9, ~,.de, l\ia,ç.q,de 1.8H.,. p.el-0 qul\l , fo,~ Yo~
ASa Alte~aJ\eQ.l, se1wiP,o ei;t~bel,e,C€lr es.,ta J;\eat .lup,. 
ta~a.."F~endl) do& Arsen,~s dq ~roitP;;. li'abrii<p.p 
it"-li'uffl;iições: e~t;;i Junta julg,011 col}.venlcrnte P<lr' 
Jfílli- o~ ~íl.Jitr~. 4~ ~lJJl,9f,, por ~SJl~Ç.Q ·<Jç.~um, am~o., 
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13 ANNO DE 1813. 
a 5if/J rs. a àIT'Õba, fieando par,á esté fim autori~ 
sacia a ;mesma J ,unta, para dirigfr ao A.dminis
trador da PaI·ay,buna as ·necessaria~ ordens e par~ 
t,icipações para que fique ~brigaao a remetter 
mensaJmoote huma relação de todo o S'alitre que 
passar p:a:r(! baixo, afim de se proceder á compra 
daquellas quantidades que. se j.u lgarem necessa,
rias. 'Vossa Klteza Rea·l porém i:mandará o que fôr 
servido. Ri<J de Janeiyo, 2_ de Julho de l 815.
Carlos Antonio Napion- - Caetano Pimentel do 
Vabo. - Carlos J'9sé dos Reis e Gama . ....,... M-anoel 
Carneiro de Campos. 

Resolução. ~Como parece. Palacio do Rio de 
Janeiro ,, 1.8 de. Jul'hd de J815. -Com a rubrica 
do Principc llegente Nosso Sel)h@r.....--Cumpra
se e Registe-se. Rio ele .Janeiro. 25 de Julho de 
1815.-Com cinco 'rubdcas.-Rcgistaá.a a fl. 11~5 
do Liv. l º de Consultas. 

'· 
Manuscripto authentíco. 

Senhor. - Sendo indispensavel haver no Ar
senal Real do Exercito hum depo.sito de madei
ras apropúadas para a construcção de reparos .de 
artilheria, e outras obras que e~igem de nature
za tal que, pela su.a solidez e coJJsistencia, não 
empell'em depois de lavreadas, nem se a'lterem 
facilrpepte expost_as ao ar; e nã~ S!l achando de 
:venda n!)sta Cidade as mais nee.essarias .pela sua 
rnelhor qualidade' e com as roe.elidas competfJn~ 
tes, nem sendo po~sivel a esta Real Junta man..: 
da-las vir de fóra, ou estabelecar o córt!) della$ 
nos lugares em que as ha, po,r não ter t:undos 
para isso, nem embarcações que as transportem 
por hum frete benigno: recorre por tanto ames
ma Junta á Vossa Alteza Real, representando ser 
muito ur;geote a necessidade de fornecimento 
para hum anno, das madeiras das qualidades e 
medidas constantes das relações inclusas, e só 
poder-se effectuar co;mpetentemente o dito for
necimento, da maneira e. fórma com que he pro
vido o Ars.enal Real ela Marinha desta Côrte, não 
sendo menos digno de iguaes providencias o Ar
senal do· Exercito pelos impor~antes objectos que 
estão a seu cargo respectivamente á defeza e se
gurança deste Porto. Vossa Alteza Real mandará 
o que fôr servido. Rio de Janeiro, 9 de Julho 
de 1815. -Cai:los Antonio Napion. -Caetano 
Pimentel do Vabo. - Carlos José dos Reis e 
Gama. -João Gomes da Silveira. 

Resolução.-Tenho mandado expedir as ~inhas 
reaes ordeos, para que se proceda ao córte elas 
madeiras que se necessitão para a construcção dos 
reparos <le artilheria e outras obras constantes das 
relações que acompanhão a consulta. Palacio ·do 
Rio de Janeiro, 18.de Julho de 1815.-Com a 
rubrica do Pl'incipe Regente Nosso Senhor. 
Cumpra-se e Registe-se. Rio ele Janeiro, 2-J de 
Julho de 1815.-Com cinco rubricas . ..,..;.Regista... 
da a fl. 126 v. do Liv. l 0 de Consultas. 

TOMO II, 

DECRETO' Dll 20 n:ii :rua;uo. 

Manuscripto :iuthentico. 

.SerJdo,me pr.esente ter ·.o Princcza D. al'ia 
Francisca Benedicta, minha muito' amada e pre
sada cunhada e tia, ordenad0 o seu testamento, 
que mandou escrever pelo Dr. Thomaz Antonio 
cJ,e Villa-Nova Portugal, Desembar~ador do Paço, 
no impedimento do seu Secretario o Dr. 4lexan
dre José Ferreira Castello, a quem para este fim 
eu tinha ;i.utorisado por decreto de 26 de Janei
re de 1803: hei por bem que o mesm·o testa
mento '· sendo pela sobredita Princeq;a, minha 
muito amada e presada cunhada e tia, assignado, 
tenha pela sua assignatura sómJmte toda a vali
dade, effeito e rigor, e se cumpra e guarde em 
Juizo, e fóra delle sem dependencia de assigna- . 
tura de testemunhas, de instrumento publfo0, 
de ser publicado ou de outras qnaesquer :Solem
nidad.es que por direito se requcirão, pois todas 
hei por suppridas e por sanadas quaesquer nullil. 
da.des, e 10 approvo e confirmo ' de minha certa 
sciencia e poder real e supremo, não obstante 
quaesqu.er leis ou estilo em contrario, que para 
p .dito effeito sómente hei por derogados, ' co'mo 
se .delles fizesse expressa menção. A Mesa do · 
Desembargo do Paço o tenha assim entenâ~o e 
faça expedir os despachos necessarios. Palacio 
do &iode Janeiro, em 20 de Julh·o de 1815.
Com a rubrica do Principe Regente N0sso Se
nbor.-.-Ac/1a-se no Liv. 1" de Reg. de Decretos, 
a fl. 165. 

Pll,OVIS,ÂQ Dll 21 Dll JULHO. 

Mannscripto anthentico. 

D. João por graça de Deos, Pri,ncipe. Jl,egente 
de Portugal .e dos Algarves, etc. Faço saber a vós 
Ouvidor da Comarca da Capit.ania do Espl.l'ito 
San to, que sendo-me presente o intoleravel abuso 
que, com escandalo, vós nesse Juízo haveis intro
duzido, de passar-se carta de diligencia e ordem 
dirigida a cada huma das partes que devem res• 
ponder sobre os requerimentos que -vos são com~ 
mettidos para informar, só a fim de multiplicar 
salal'ios pé!ra vós e para o vosso Es.crivão, che
gando a tanto excesso que até se passão para as ; 
pessoas que morão no JDesmo luga1· ern q11e resi.. 
dis, como se vê das quatro cartas juntas ao reque
rimento de Manoel do P.rado Riscado,. e das oito 
semelhantes juntas ao requerimento _de DomingOi 
João de Azevedo, ambos p,or vós informad.os, 
quando a expedição de taes cartas só tem lugar 
morando as partes em;Districto alheio, como pres
creve a 01·d. do liv. 5° tit. l º §§ 4º e 5°: sou 
servido condemnar e repro;var semelhante abuso, 
o qual vos ordeno não .consi,ntais se pratique n0 
vosso Juizo nem nos mais dessa Capitania, fa,.. 
zendo regi$tar esta no competente livro de registo 
dessa Ouvidoria, e dando.me conta com certidão 
de que assim fica cumprid.a e registada. O Prin
cipe Regente Nosso Senhor o mandou pelos l\li
nistros abaixo assignados do seu Conselho e seus 
Desembargi;ldores do Paço. João Pedro Maynard 
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74 ANNO DE 1813. 
da Fonseca e Sá a fez no :Rio de Janeiro, a 21 de 
Julho de 1815. -Bernardo José ele Souza Lobato 
a foz escre~er. - Monsenhor Miranda. - Luiz 
José de Carvalho e Mello. -.Acha-se a pi. 94 '!l, e 
95 do Liv. l º de Notação das Ordens qtte se ea;;pedem 
pela Mesa do Desemba.,,go do Paço. 

Pnovis.fo ~E 23' DE JULH.0 .. ·, 

Manuscripto authentioo1 

D. João .por graça de Deoi;,. Príncipe Regente 
de Portugal e dos Algarves., etc. Faço saber a vós 
Ouvidor da Coma·rca do Ouro Preto·, que sendo 
~·lsta a vossa conta sobre a execução da minha 
ordem de 10 de Dezembro do anno proximo pas
sado, e o. que sobre ella respondeu o· Desembar
gador Procul'ador da minha Rea.l Corôa e Fa
;11enda.: sou servido· determinar-vos continueis no 
cumprimento da referida ordem, da.mesma fórma 
que oella se contém, ficando na intelligencia de 
que no caso· de não· haver pessoas que procurem 
ser p.rovidas nos officios que em con~equencia 
~lella fü~arem sem serventu.arioa, deveis encarregar 
as serventias delles·a outro Escrivão eu Official de 
semel.hante offi:cio, na fórma. da Ord. do lhr, i º 
tit. 97 § 5° e seguintes, dando-me conta do es
tado da arrecadacão dos novos direitos âe cada 
hum elos antecedintes serventuarios cóntemplados 
na sobredita. ordem, remettendo com ella huma 
i·elação individuaJ. de todos elles e da importancfil 
das suas dividas. Cumpri-o as$im. O Principe Re
gente Nosso Senhor o mandou pelos Ministros 
abaixo assignados do seu Conselho e seus Desem
bargadores d'o· Paço. João Pedro Maynard da Fon
seca e Sá a fez no Rio de Janeiro•,. a 25 de Julho 
de 1815. -Bernardo José de Souza Lobato a fez 
escre1•er . .....::..Francisco Antonio· de Souzá da Sil
-veira. -Monsenhor Miranda. -Acha-se a ff. 95 
do Liv. 1º de Notação das Ordens qufJ se ea;pedem 
pela Mesa do Desembargo do Paço. 

RESOJ,UCÂO DE· 26.DE JULHO• • . 1 

Manuscripto authenrico. 

O Provedo-r da Fazenda dos Defuntos e Ausentes 
da Cidade de S._Paulo representou, propondo· a 
abolição das chamadas cartas de (:·onsciencia. 
Mandou Ô Conselho, com audiencfa do Desem
bargador Procurador da Fazend'a, que informasse 
o Desembargador Juiz dos Feitos da Corôa e Fa
,zenda com e seú parecer, e informou1o seguinte. 
~Lan<la Vossa Alteza Real que eu inrorme com o 
meu parecer sobre a representação <to Provedor 
da Fazenda dos Defuntos e Ausentes qa Ctdacle de 
S. Paulo, em que supplica p·rovídencta a respeito 
da admissão'·das dartas chamadas .d·e· consciencia 
que muitos t.estadores ·deixão, confi~ndo a seus 
testamenteiros a execução de certas disposições 
em segredo, · as quaes sendo as mais das vezes 
liberalidades e legados, vem elles a serem preju
diciaes ú decima estabelecida pelo alvará de 17 de 

1Junho de 1 809 nas heranças e legadqs: além de 
'Se deverem considerar as sobreditas cartas como 

'" hum meio illegal, sem ap<>io de legislação, pela 
falta de solemnidade com que he con€ebida seme
lhante disposi~o secreta; abrindo antes hum se• 
gm·o caminho a testamenteil'OS· dolosos para se 
uWrisarem impunemente dessa commissão·, em 
prejuizo dos beneficiados, visto ser o seu -jur.a"" 
ment:o ª' pro'V'a sufficiente no · Juízo da conta para 
se ha;ve11 pot1 cumprida e satisfeita• aquella dispo
sição~ As· tran&mis-sões e adquisições feitas por 
actos de·ultima vontade sempre merecêrão•a pro
tecção das leis:, para· sua devida e inteira execu
ção, quando elles, por huma maneira clara e não 
equivoca, manifestão·a vontade do testador; mas 
não basta isto. sómente, era todavia:necessario que 
as ultimas- declarações fossem revestidas de certa 
p11ova para constar que ellas erão verdadeiras; 
esta prova he a solemnidade com que he feito 
aquelle acto ele ultima vontade,. de sol'te que a 
vontade do·testador, de qualquer fórma explicada 
e entendida no testamento feito legalmente, tem. 
o cunho da lei para o seu inteiro cumprimento, 
Daqui vem que quando o. testador no testamento 
faz menção de ce1'ta disposição commettida em 
segredo a seu testamenteiro nestas cartas chama
das ele consciencia, incluidas e appensas no mes• 
mo testamento, esta dispusição he huma declaração 
feita em t-estamento solemne·, e por· tanto tem ella 
a validade legal; por ella• se commette ao testa
menteirO' a execução d·a vontade do testador de
clarada naquella car~a admissivel em direito, para 
se não infamar a memoria dos testadores com a 
solução patente de certas dividas de consciencia·; 
seria iniqua e até mesmo injusta a interdioção de 
certos actos semelhantes, na occasiã'o mais,seria e 
sisuda em que o testador consulta os deveres so
ciaes com os da Religião e consdencia. No mes
mo direito commum ~ onde as ultimas vontades 
erão sujeitas a taTitas solemnidadcs em favor deli. 
las , forã~ admittidas semelhantes declarações 
compati vei~ com a· amplissima liberdade de testar: 
que· tinhão os Cidadãos; ellas tem o seu assento 
nas· leis 38· if. de Conditionibus ~ lJemonstratio
nibus L. 89 ff,, de Legaiis 2° et z5 de Rebus Du
biis. Ficou por isso sendo· na· fô1·0 j1uisprud~n'
cia admissi\rel e recebida a declaração do testador 
feita nas chamadas cartas de conscienci"a, julgan~ 
elo-se ellas por cumpridas e executad'as, com o 
juramento dos testamenteiros no Juizo das Contas) 
como se manifesta das opiniões dos es~riptores 
praticos do Reino. Quando as cartas forem a1·ul
sas ou dellas se· não faça menção no testamento, 
nenhuma validad·e tem ellas e não merecem con
sideraçifo, vistO' que a suai disposição não foi com
prehendida no testamen~o e nãio fez parte . delle. 
Estabelecidos estes principios; he claro que não 
tem l"1'gar 'ª· abolição das sobredibas cartas, -só 
porque ellas podem conter liberalidades e lega
.dos, e serem por ·isso prejucliciaes á• ta.xa legal 
estabelecida n<> citado ah ará; Quando Sfnerificar 
e. utllo, como oo càso apontado pelo· Pro1Vedor, 
então nã-o mereça tal disposição secreta contem
plação alguma,. para deixar de paga11 o. imposto 
estabelecido; mas só porque hum testador dispôz 
por este meio em fraude das leis, devem ser com
p.rehendidos todos para soffrerem a mesma me
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did'a ainda ant'es de ser convl!ncicfa a sua foal:lde 
e o seu dolo, he certamente jurisprudencia sem 
apoio de direito e de legislação al$uma. , O meio 

· que parece adequado para, evitar a 'inculcada fr;111
de·, deve ser ·o mesmo 1·pelo que se julga cumprida 
11ó Juízo das Contas a vontade do4:estador, e vem 
':l ser o juramento do testamenteiro para declarar 
se 'as di$posições que lhe forão commettidas em 
segredo pelo testadores nas cartas chamadas de 
consciencia, são meramente ·deixas e legados. ou 
restit1tiÇões, , e paga's de dividas' de consciencia; 
no primeiro caso deve pagar a taxa·, no· segundo 
d'eve ser isento col1forme o seu juramento: he 
·quanto parece que se · deve declarar ao Provedor 
da Fazenda dos Defuntos-e Ausentes da Cidade de 
S. Paulo. Vossa Alteza Re~l porém mandará o que 
fôr mais justo. Ouvido o Procurador ·da Corôa e 
Fazenda, respondeu o seguinte: - Conformo-me 
com o l'arecer do Ministro informante. O que tudo 
visto : parece ao Conselh.Q o mesmo que informa 
o Ministro infqrmante, ~ responde o Desembar
gador Procurador da Fazenda. Rio, 28 de Junho 
de 1813. 

'll:esolução. -,-Como parece. · Palacio do füo de 
Janeiro, ·26 de Julho de 1813 . .:._com a rubrica 
de Sua Alteza Real.:.__ A cha:.se no Liv. 1º de Reg. 
de Consultas do Conselho da Fazenda, a fl.. 57 até 58. 

" 
DECRETO D,E 26 DE JULHO. 

Coll. Braz. 

Hei por bem que os aforamentos actuaes que 
M achão incluitlos na demarcacão da Fazenda de 
Santa Cruz, e que pr~sentem"ente pertencem á 
minha Real Fazenda, sejão demarcados e redu
údos a aforamentos perpetuas· na fórma da 01·
denaÇ,ão do Reino, pagando os fóros actualmente 
estipulados, ou os que eu houver por bem, ·e os 
faudemios de quarentena nas vendas e seme
lhantes alienações; com declaração que nas de
marcações se não deveráõ comprehender (onde 
não houver já limites certos) terrenos que ainda 
estejão em matos virgens, qoando os prazos ex
cederem a quatro ceti'tas braças em quadro nu o 
seu equivalente terren'o; impondo-se cm todos a 
condição de que não podei"áõ' derribar os matos 
virgens nos alfos das serras e no cume dos m()l'· 
ros, e as mais que forem conformes a direito. 
Hei outrosirri ' po1· bem que nó sitio da Sepetiba 
·se demarque o tefreno com·eniente para ·se fun
dar·huma povoação para commodiclade dos pes..:. · 
cadores, e pessoas que ali habitão; designando-se 
o' terreno que fôr ·mais a proposito, e proporcio
nado á mesma povoação, o qual se repartirá li 
·vre, sem mais fôro d? que ·hum' modico re~o
nbecimento por cada · morador, que· ag9ra ou 
para o futuro ati edificar, para o senhorio do ter
r~no, ou eHe . seja sómente ·na Fazenda· de Sant~ 
'Ciluz;ou c6niprehenda em alguma parte ·algtlma 
·óufra das Fazendas ·co.nfinarites; pois todas tem 
O"énus de dar tenenó livre para a·s· .Pº''oaÇões 
que- eu m~ndei fazef..' E para procéde1' ús referi
das ' demarcà'Ções, 'com;o · .tuiz dellas, aop}eio ao 
'l>esembal"gador':.'João !Jgnacio ~a . Cunha, o· qual 

procederá na con'rormidaéle da lei, á~vista doS'ti-, 
tulos que se lhe apresentarem ·, dando .os recur
sos competentes para a Casa da Suppliéaçã;o.: e 
nas 'divisões · e assignação dos ter11enos na Sepeti
ba seguirá a norma estabelecida na Camara desba 
Cidade, no. que fôr applicavel, tanto para o nume.
ro das braças que devem assign'ar-se para cada edi
ficio, como para o ar,ruamento delles, assignan
do sómén te o terreno , aquelles, que .houverem de 
edificar, de . cuja diligencia ficará dando conta 
pela Mesa do Desembargo do .. Paço, .e reqebendo 
della as providencias _que precisas forem. A Mesa 
do Desembargo do Paço o tenha assim entendido 
e expeça as ordc'.ns ·ne'eessárias •par-a sua execu
ção. Palacio do· Rio de Janeiro, 26 de Julho de 
1813. -Com a rubrica do Príncipe Regente Nos
so Senhor. · · · · 

----" 

~v1só DE 27 DE .l'uLao: 

J 

Manuscripto authentico. 

Havendo Sua 'Alteza Real ,o' P.rincipe Reg~nté 
Nosso. Senhor, em reso.lução de · 22 do corrente, 
tomada em consulta da Real Junta do Commer.:. 
cio, Agricultura , Fabric~s e Navegação deste 
Estado do Brazil e domínios . ultramarii;ios, feito 
mercê ao Bacharel ~osé. ~~guél . de Souza Maga
lhães, de accrescentar 200;;!; rs. a<;> ,ordenado ,do 
emprego que exerce de Deputado Secretario da 
Mesa da Ins.ptlcção de Perpambuco, afim de que 
perceba 4óo;rJJ rs. ; o par'ticipo á V. S. , para que 
nesta con,fori;ni~ade se expeção as ordens 'neces

. sarias á Juq.ta da Fazenda daquella Capítania. 
Deos guarde a V. S. Rio de Janeiro, em 27 de 
Julho de 1813.-Conde de Aguiar:-Sr. Barão 
de S. Lourenço. - Acha-se a fl.. 156 d.o Liv. l º 
de Reg. de Avisos e Portariás dlli. Fa'?enda Real, no 
A rcftivo da 'S~cretaria . dq lmperio:. 1 

' ALVA:RA' DE 29 DE JULHO. 

Col\. Braz. ~Delgado. 

Eu o· Príncipe Regente faço saber aos que este· 
meu alva11á com força· de lei virem, que repre
sentando-me· os Officfaes da· Camara da Cidade 
i:le Nossa S'enhora ' das Neves da Parahiba do N or
te, os inconvenientes"e demoras que os habitan
tes da mesma Cidade e seu termo experimentão 
na expedição dos seus negocios, causas e dependen
cias -por J uizes Ordinarios, os quaes·pod'alta <l'e 
conhecimento· das leis do 'Reino- lhe ·fazem vexa
mes" nas occasiões , principalmente em que o 
Ouvidor sabe da Cidade, ou em Correição ou 
em diligencias do' nieu real' servi'ço ; e querendo 
eu que todos os meus vassallos · gozem com tran
quilli'dade e · sein incommddo •dos verdadeiros 
bens que resultão da prompta e ·hem entendida 
administração da· Justiça; cünfo.rmando-me com 
o pareçer da Mesa do ·meu Desembargo Clo Paço; 
em consulta· que sobre este objecto subi@ á mi• 
nha real preseri'ça: hei por bem c_rear na dita 
Cidade ' e seu te1·mo, hum lugar de Juiz de Fóra " 
do Civel, Cl'Íme eJ Orfãos, fican'do-lhe · unida· a 
Pr.o·redO'ria d'as ·Fàzendas dos Defuntos .e A!usen
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'tes, Capellas e Residu·os no seu LHstricto, e o~ 
mais empregos qu.e na conformidade das leis e 
das minhas teáes ordens• costumiio .andar annexos 
a semelhantes lugares. ·E terá o dito lugar de 
Juiz de Fóra da Cidade de Nossa Senhora das 

-Neves d.a Parahiha do Norte· o mesmo ordenad:o, 
aposentadoria, ptióes e precalços·, que tem o de 
-Juiz de •Fóra â6 1Perna:mhuc o. • · 

Pelo , que 'm~nd@, 'etc.o ·Dado no Rio cle .Janei
Iro, a 29 de folho 'de1;i8115.-Pn1iscx.PE com g.uar~ 
ela. - Com os regist'Os competentes.

1 • 

ft.Lf ARA' D.E 29 J)E JULHO. 

; • Co11. Braz. - Delgado. 

Eu o P1'incipe Regente faço saber aos que o 
presente alvará com força de lei virem: que rc
pr.esentando-me os morador.es do Districto ele 
l.\'lacahé , os inconvenientes e vexames que expe
rimentão por falta de pr.ompt a adminÚtração de 
Justiça ., sendo obrigados a rec,orrer, huns á Ci
dade de Cabo Frfo, eoutros ti 'Vílla , de S. Sal
:vador dos Campos, em dístancia ele dezenove a 
trinta legoas, fazendo ·grandes desp'ezas, e gas
tando o temp.o que depois lhes falta para cultiva
!em as suas te~Tas; pedindo-me a graça de eri
gir em Villa a dita p,ovoação de l\1acahé ·, e c!·ear 
Juizes e Offic'iaes .qu~ 1hes administrem Justiça, 

. offerecendo-se a constmjrem á sua custa o pe
lourinho, casas· de Camara: Audiencia, Cadêa e 
mais offiei'nas nécessarias a tão util estabeleci
mento; e .querev.dp C'Q qu'e agu'elles povos parti
1cipem do paternal 'cuidado com que me empre
go em. melhorar a, so'1' te dos meus v~ssallos, para 
.que :vivão em quietação, abundancia e commq
~idad~ conformando-me com ô par<eeer da Mesa 
do Desembargo do P~ço, que sobre esta ma teria 
me consultou, ouvindo o Procurador da minha 
Real Corôa e Fazenda: hei por bem erigir em 
Villa a referida ,povoa~o com . o nome de Villa 
de S. João de ~acahé, qu: terá Pº\' limites p~r 
huma parte o Rio de S. Joao, e pela outra o 1:\10 
.do Furado; e o Ministro a quem O' levaptamento 
.da VHla fôr .encarregado, .a limitira pela par.te 
do S.ertão, e far.á Ievaqtar Pelourin~i.o , , ,casas ele ' 

".Camara, Audiencja, C.a.4êa e wdas as mais offi
cinas á custa dos moradores, e tqdq se effeitua
ra debaixo das wdens da Mesa do meu Desem
bargo do Paço, A Vjlla e seus limites fic;fo se
parados elos termos da Cidade de Cabo Frjo, e 
.da Villa de S. Salvador do~ Campos, e perten
cendo á C.omarca ·çlo Rfo de Janeiro, pará o que 
hei por desmembra.ela da Comarca da Capitania 
a par.te do ter.ritorfo que até agora lhe pertencia. 
Hei outrosim por bem c1·ea1· na dita Villa dous 

1 ;rui,,es ·Ordinarios., e hum clps OrJãps, tres Ve
. r.eadores, hum Procurador e hi:tm, The~onreiro 

do Conselh0, ddis Almota.cés, dous Tabellii.\es 
do Publico, Ji,i.dicial e Notas, hum Alcaide e hµm 
Escrivão do seu Officio; ficando anr/!1:x!OS ao pri; 
.;meiro Tabell~ão, os o.fficios de Escrivão da Ca
mara, sisas e almotaceria , e ao s~gu.nao o ofilcio 
de Escrfa·ão .dos Orf.ãos :, e , todos serviráõ seus 
-t,1,Up/.'esos/ .é o.tlicios ,na fórma 4,as leis p\> Reino. 

V 

E por folgar d~ fa7-/31-' µ'lercê ÍI Villil novamente 
-crealla, e p1·ove-la de r~ndimento su.fficiente com . 
que pQssa sat~f11zev <ios enc~rgos pµ,blico~ :>em. 
d:ispendio dos seus hAl>i~ílntes: sou servido deter· 
minar, que pela l.\'lesa do .Desembarg.o do Paço :;e 
lhe .conceda para seu pat,rimooio huma sesmar,ia 
de huma lego.a de ter,ra em quadra conjuncta.. 
mente, ·havendo-a d!'v•o\uta, 9,u quawo sesma.rifl.s 
de meia leg;oa em quad1·a cad.a . Jiuma, onde a 
houver desembaraçada., para sc;rem aforada~. pela 
Cama1·a em pequenas pon;ões por efOprazamen: 
tos perpetuos, ~om fóros r<icionaveis e laudemios 
da lei, obsel'.vando-se a respeito ,de t<ies empra... 
zamentos o alvará de 25 de Julho de 1766. 

Este se oumpr.irá como neUe se contém. PeJo 
que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro, a 29 
de Julho de 1815.-PRINCJ,PJI com guarda.~Com 
os registos competentes. 

RESOLUÇÃO DE 30 DE JUL!IO. ' 

Ma.nuscript.o ~uthentico, 

Senho1-. -Por aviso .e.~íledido pela Secretaria 
.de Estado elos Negocios J!;str.angeiros e da Guerrf! 
em 16 de l\larÇo precedente, foi Vossa Alteza 
};leal servido ordenar que esta Real Jµnta da Fa~ 
zenda dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fun
dições deferisse, como fosse de direito, ao re
querimento de João Borges, e outros herdeiros 
do fallecJdo Capitão José Gomes da Silva, no 
qual, expondo terem obtido a regia provisão de 
medição e demarcação da metade da chacara 
que fôra d,o dito faU.ecido, sita na Lagôa de Frei
tas, e.m terras foreiras ú Real Fabrica da Polvora, 
pedião á V<;>ssa Alteza Real licença para se dar 
plena execução á mencionada provisão regia que 
inclusa apresentavão. Tendo sido a adqtiisição e 
poss() da metade da mencionada chacara objecto 
de varios outros requeriplentos dos supplJcantes, 
.que, na qualidade de herdeiros do fallecido José 
Gomes da Sílva, obtiver;io sentença da Casa 
ela 'Supplicação, passadíl em julgado, que lhe man
.dou entregar. a metade da elita chacara, de que se 
.acha de p-0sse o Capitão Domingos Pinto ele l.\'li
randa, tanto pela haver no todo arrematado eni 
praça publica ao T~.esoureiro dos Ausentes, como 
por lhe pet'tencer de d.ireito, em razão de ser 
Feitor na Real Fabrica da Polvora, o ser. conser
vado na pos~e e dominio util da ;mencionada cha
cara que escolhêra por preferenci,a a outra qual
.quer, para como tal nella fixar a sua residencia., 
fundado no jus que para isso lhe dava o real de
creto de 12 de Outubro 1le 1808, que dete.rminol). 
.se désse para assistfr, como Feitor da Real Fabri
ca; hu~a das chaca1~as a ell;i. mais visinhas; r..e
quisito qµe na mt:ncionada chacara .a seu fa;vor 
se verj6cava. , .Pr,ocedendo esta Jun~íl aos .oeces .. 
sal'ios exal,Jl.es e averigullções, informa~do-s~ do 
Deputado Vjce-lnspectçi~ da Real Fabrica da Pol 
vora, e dando ,de tudp ;vista ao Deputado Desem .. 
biirgador Fiscal, o mesmo respondeu a finjll:-Que 
com manifesta obrepção requereu o supplicante 
Jo~o Borges, á l\'l.esa do Desembargo do Paço, li 
pro,·i~o jp.nt11- ror copia,. Pílf~ de}llarcar e medir 

~ 
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judicialmente a dimidia parte da chacara que . 
fôra do fallecido José Gomes da Silva, a gual 
actualmente lhe pertence e aos Ofais herde(ros, 
por transmissão hereditaria, figurando <todavia 
ter na mesma o dominio util a titule de foreiro 
ou emphiteuta, quando aliás se mostra das in
formações e respostas elo Feitor ela 'Real Fazenda da 
Lagôa, Domio,gosPinto de Miranda, que o falleci<lo 
José Gomes da Silva era hum simples colono sem 
domínio algum. util no terreno arrendad·o, con
servando apenas hum jus no valor <las bemfei~o
rias que tivesse feito no sobredito predio duran
te o tempo que se conservou no mesmo, sendo 
igualmente certo que naquella Fazenda da La
gôa de Freitas, ainda antes de ser incorporada 
aos proprios da Real Corôa, nunca houverão 
emphiteutas ou forefros atgttos, e sómente sim
ples arrendatarios, os quaes, conforme o direito 
e legislação do Reino ., não conservão domioio 
algum no terrreno arrendado, ainda que os seus 
arrendamentos sejão de longo tempo, por con
servarem taes arrendamentos a natureza de sim
ples locação, e de nenhuma fórma a de afora
mento , na conformidade <lo alvará de 5 de 
Novembro de 1757; que neste direito de simples 
locatario he que succedeu aos supplicantes, na 
qualidade d<~ herdeiros ~o fallecido José ·G ornes 
da Silva, para haverem a si o respectivo valor 
das bemfeitorias feitas pelo sobredito arrendata
rio, e para poderem ser conservados pelo mesmo 
ou novo arrendamento, se para esse eífeito hou
vesse expresso co-qscntimento da Real Junta., a 
quem está c0mmettida a administração da Fazen
da da Lag;ôa; e fosse conveniente á mesma Fa
zenda a conservação do supplicante, como se 
acha determinado pelo decreto de i 8 de Julho de 
181 1. Que estando por verificado, que o suppli
cante não podia representar outra qualidade que 
não fosse a de simples arrendatario , nenhum 
direito podia ter para a pretendida medição de 
limites e demarcação, porque P.ste direito tão só
mente compete aos senhores dlrcctos dos ptedios 
que possuem, por virtude da acção e juizo finium 
regundorum, introduzido em direito para os co
proprietarios em commum dividirem os seus limi
tes e para se assignalure1ri e prescreverem' as por
ções de terrenos concedidos aos donatarios por da
tas e concessões de sesmarias, na fúrma da lei do 
Reino e alvará de 25 de Janeiro de i8og. Que 
veio por tanto o supplicante arrogar a si hum di
reito oífensi vo do real domínio da Corôa; decla
rando-s!! como emphiteuta, e com o dominio 
util na dimidi;i parte da cbacara questiona:la, 
quando apenas conservava hum remoto direito 
parn ser admittido ao arr.e ndamento do seu an'

- tecessor; quanto era bastante para ser excluid'O 
da chacara, ainda que tivesse obtido novo arren
damento para se conservar nella. Que, á vista do 
exposto, he manifesto e claro o nenhum dir,eito 
que o supplicante tem para se querer sustétitar 
conservado na dimi<lia parte da chacara em 
questão, sem consentimento desta Real Junta, a 
quem está commettida a administração da ,dita. 
Real Fazenda, quando tão sómente elle se limi
te pelo direito de successão a pedir o nlor res

TOJ\IO 11. 

.Jilectivo da diroidia parte d11s· bemfeilorias pos
suídas pelo fa11ecido arrendatario José Gomes da 
Silva, ainda mesmo na hypothese de não ser ne-· 
cessario o terreno ,para objectos ,da real admi
nistração: nuanto ma·is mostrando-se na infor
mação do DepBlado Vice-In!:iJ>ector da ,Lagôa, a 
necessidade que ha de , acc@mmodar ao FeiJ:or 
D~mimg·os Pforo de Miranda .cm huma das cha
·Cal'as mais visinihas, na fOrma ordenada no d'lf:te
t0 de 12 de Outubro de i808., '.e ins~rucções >que 
o acompanhão , .que nenlmma outra chaca11a 
póde ser mais adegúada para o dito fim, do que a 
da presente contenda, na qual ja habita o mes
mo Feitor, por lhe pert_encer a dimidia parte 
das bemfeitorias, pelo titulo de arrematação fei
ta na praça · publica dos ausentes; visto que por 
esta màneira não se faz. violencia a familia algu
ma, com o despejo effectivo: que dc''e-se por 
tanto e>Xcluir a pretenção elo supplfoantc, man
dando-se pPoce<ler a h1:1ma justa avaliação ~J .as 
bemfeitorias feítas cm com.mura ·no tempo elo ,fa,J
lecido Josi: Gomes da Silva , por louvaélos a 
apra?:imento desta Real Junta e dos supplicaotes 
João Ilorg·es e mais herdeiros, e Domingos Pin
to ele l\Iil'anda, com a assistencia do Vice-Inspec-1 
tor ela Real Fazenda da Lagôa, para serem io
demnisados o supplicante e os mais hercleiros 
elo valor correspondente á dimidia parte das 
bemfeitorias, pelo que forem avaliadas, mandan
do logo a Real Junta satisfazer a respecl'iva ava

. liação da dimidia parte das bemf'citorias, para 
frear morando em toda a chacara 0 sobreclito Do
mingos Pinto ele .IHii'anda: havendo por esta fór
ma por sa tisfeito e pago o interesse do suppli
cante João Borges, que tinha naqu_ellas bernfei
tol'ia s por transmissão hereditaria, e por cumprida 
a real determinação do sobredito decreto de 12 

de Outubro de 1808. E para que seja esta Real 
Junta autorisada para assim o fazer e executar, 
que se devia consultar o requerimento do sup
plicaote com as considerações ponderadas. Parece 
a esta Real Junta o mesmo qú'e ao ~eu Deputado 
Desembargador Fiscal, com quem inteiramente 
se conforma. Vossa Alteza Real mandará o que 
fôr servido. B.io de lfaneirq,,25 de Julho de 1'815. 
Carlos Antonio N apion. - Caetano Pimentel do 
Vabo. - Carlos José elos Reis e Gama. ·-João 
Gomes da Silveira M.endonça.-1\'lariano José.Pe
reira da Fonseca.-l.Vlanoel Carneiro de Campo-s. 

R esolução. -Como parece. Palacio do Rio de 
Janeiro, 5o de Julho de 1815,-Com a rubrica 
do Príncipe Regente Nosso Senhor.-Cumpra-se 
e registe-se. Rio ele J aoeiro, ü de Agosto de 1 815. 
-Com quatro rubl'icas, do Presidente e Deputa
dos ela Real Junta.-Registada a fl· 152 v. do Liv. 
1 º de Consulta'/!. 

•' 
PROVISÃO DE 6 :Ê>B A:GOSTO, 

Mannscripto · authentico. 

O Co11de de Aguiar,. do Conselho de Esta
do, etc. Faço saber á Junta da Real Fazenda .da 
Capitania de Pernambuco, que o Príncipe Regen
te Nossq Senhor foi servido fazer mercê ao Ba
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chaFel José Miguel de Souza e Magalhães de ac· 
crescentar 2oo:t/J rs. annuaes ao ordenado do 
emprego que exerce de Deputado Sec11ctario da 
Mesa ela Inspecção da dita Capitania, para ficar 
percebendo {~oo:fj) rs. por anno,.que lhe serilõ pa· 

. ges pela respectiva folha civil. O que se participa 
a essa Jl!lnta pa1.1a assim o-ter entendido, e execu
tar sem duvida ou embaraço algum. Joaquim 
J~t~ da Costa a fez no Rio de Janeiro, em 6 de 
Agosto de 1815. -Francisco de Paula Cabra:l de 
i\:l.cllo a fez escreyer. -Conde de Aguiar. 

PROVISÃO DE 9 DE AGOSTO. 

l\lanuscripto authentico. 

O Conde de Aguiar, do Conselho de Esta
do, etc. Fa.ço saber á Junta da Real Fazenda da 
Capitania de Pernambuco, que sendo presente 
ao Príncipe Regente Nosso: SenhOl' a sua conta 
com data de 25 de Setemb1·0 de 1809., sobre o 
estado da Alfandega da dila Cidade, representado 
pelo 'actual ·Administrador : foi o mesmo Senhor 
servido determinar, em quanto se não dão outras 
providencias, que essa Junta faça. evacuar todos 
os inquilinos que habitão por cima da Al~andega, 
pagandd-se ao Hendeiro do mesmo edificio e 
aluguel que pagão aqnelles locatarios, afim de 
ficar a referida Alfendega isenta de communicação 
interior e com maior largueza, por se deverem 
aproveitar os commodos que ~xistem para o· seu 
expediente. O que se participa· á m p?ma Junta 
para assim o ter entendido e executar sem duvida 
ou embaraçQ algum. João Carlos Corrêa cle Le~ 
mõs a fez no Riô de J<)neiro, em g df Agosro de 
1815.-FranCisco <le Paula Cabral de Mello a fez 
escrever.-CoDde de Agriíar.-Extrahida do· Liv. 
3° de R eg. Geral das Ordens expedidas 1ls Juntas ele 
Fcizenda, afl.42. 

DECRETO DE 23 DE AGos•ro. 

l\lanuscripto authentico. 

Constando na minha aug.usta presença a ne
cessidade que ha, para a educação da mocidade, 
de huma cadeira de primeiras letras na Freguezia 
de S. Pedro do Rio Fundo, que, a~ém de ser 
extensa e povoada, he tambem mui distante da 
Villa de Santo Amaro da Purificação, da Comar
pa da Bahia, a cujo Termo pertence: hei por bem, 
conformando-me com o parecer do ponde dos 
.Arcos, Go1'ernador e Capitão General ela Capita
nia da Bahia, crear na 11eferida Fregm!zia a men
cionada cadeira, vencendo o Professor della o 
ordenado que se acha estabelecido para semelhan
tes cadeiras na mesma· Capitania. A Mesa do De· 

, 	 sembargo elo Paç.o o tenha assim enfenclido, e 
faça executar com os despachos necessarios. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em 25 de Agosto de 1813. 
- Com a rubrica do Príncipe Rege nte Nosso 

1 

Senhor. -Acha-se no Liv. i º de R.eg. df Décretos, 
" fl. ,170 v. 

DECRETO DE 25 Dll AGOS1'0. 

.J}oll. Braz.- Delgado. 

Tendo-se el'Ígido em Julgado com Jufaes 01·· 
dinàrios ede Orlãos, DO' anno de 1785' o Arraial 
de S. Pedro ' de El-Rei na Capitania de Mato
Grosso, por·ser então nccessaria esta pro vidclil
cia, ha1•endo crescid'O a Pº''oação pela C'ODC'Or
rencia dos que acodil'ão ás !\Unas Poimé naquella 
occasião descobertas com grandé vantagem dos 
c1ue D'ellas trabalhawo, p-ela sua riqueza; e cons
tando na minha real presença, por informação· do 
Go·vemador e Capitão General da referida Capi
tania, que o sobredito Julgado não só he agora 
de·sneccssario e inutil', mas até por exh·cmO' pesa
clo aos moradorns delle·; porque, além elos vexa
mes que soffrem aos Juizes Orclinarios e de Orlãos 
nomeados pela Camara de Villa Bclla, c Com
missarios d'e Ausentes, pela sua ignortrncia e eles· 
potismo, e Jrn·veré.m poucas pessoa~ 11abeis e ca
.p-azes para estes empregos, fem diminuitlo muito 
a 	população por ter faltado em demasia o ouro 
das sobreditas l\linas do Poimé; e que distancio 
só dezenove legoas da Villa do Cuiabá, convinha 
annexa-lo outra vez a ella, que tem povoações 
unidas ao seu· Termo de muito maior dista1Jcia , 
com0 as do Alto Paraguay e Paraguay Diamanti
no; querendo allh·iar os meus fieis vassaI!os da
quelle Districto dos incommocios que cxperimen-
tão, e simplificar' a administração da Justiça : hei 
por bem extinguir o Julgado estabelecido no Ar
raial de S. Ped'ro de El-Rei ,' e as nomeações de 
J uizes Ordinarios e de Orfãos e d'e Commissarios 
de Ausentes, e seus respectivos· Officiaes, e de
terminar, que ficando outra vez annexo ao termo 
ela Villa do Cui'aM, O' Juiz de Fóra com a Cama· 
ra nomêe Juízes da Vintena, na fórma da lei do 
Réino, para execução das eliligen-cias que ali forem 
necessarias. A Mesa do Desembargo do Paço o 
tenha assim entendido e faça executar com as 
participações e despachos necessarios. Palacio 
do Rio de Janeiro·, em 25 de Agosto de 1815. 
- Cm;n a rubrica do Príncipe Regente Nosso 
Senhor. 

ALVARA' DE 25 DE AGOSTO. 

Coll. Braz. _:__Delgado. 

-Eu o Príncipe Regente faço saber aos que o 
presente alvará com força de lei virem, que ten
do regulado a administração da Justiça, e provi
denciado os interesses da minha Real Fazenda nas 
Capitanias de Goyaz e de Minas Geraes, pelos al
varás de 18 de .l\'larço de 1809, e de 6 de Dezem
bro de 1811 , creando Juízes ele Fóra, e e~tin
guindo os lugares de Intendentes do Ouro que 
nellas havião, a fim de que os meus fieis vassal

Jos habitadores daquelles Districtos não expel'i
mentassem os damnos que ordinariamente sot:.. 
frelh os povos regidos por Juizes leigos, e que 
moti várão a instituição dos de Fóra; e de que se 
fiscalisas'sem e arrecadassem os meus reaes dfrei
tos nas c~sas ·de Fundição, com menos despeza 
da minha Reál Fazenda: existindo na Capitania 
de l\'lato-Grosso não só os referidos motivos , 

1 • 
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mas ainda maior necessidade de providencias se
melhantes; porque não havendo ali, depois da 
extincção do lugar' de Provedo1· da Pazenda, ou
tt'O algum Magistrado mais que o Ouvidor da 
Comarca, e em distancia de cem legoas ~Juiz 
de Fora da Villa do Cuiabá, o qual nos impe
dimentos do Ouvidor era quem devia servir; 
resultaBdo desta falta a diffi,mldade de chegar a 
tempo pela demora das jornadas, e o deixar 
aquella Villa populosa sem Ministro de letras, e 
expostos,os seus habitantes aos mesmos inconve
nientes: desejando promover a felicidade geral 
de todos os meus fieis vassallos, para que por 
falta de pericia dos executores não se malo"grem 
as deteJminações das minhas leis, a cujo abrig·o 
devem todos gozar de tranquillirlade e seg·uran
ça; para que haja mai~ hum Magistrado para ser 
Deputado da Junta de Justiça creada na referida 
Capitania, e necessaria para a prompta admi
nistração da Justiça Criminal; e para que se ar
recadem com mais exactidão os meus reaes direi
tos; sou servido· determinar: 

i. º Havera em Villa Bella, cabeça da Comar

ca da -capitania de Mato-Grosso, hum Juiz de 

Fóra do Cível, Crime e Orfãos, com a mesma 

alçada, ordenado e propinas que ora tem o da 

Villa do Cuiaba; e exercerá toda a jurisdicção 

que lhe compete, segundo o que se íJ.Cha estabe

lecido nas minhas leis e ordens; tendo po1· Ter

mo o- mesmo que até agora tinhão os Juizes Or

dhpl'ios; e servindo com os mesmos Escrivães e 

mais .Officiaes· que pertencião ás Repartições, 

de que fieá incumbido; e sendo considerado lu

gar de segunda entrancia. 


2. • Servirá o mesmo Ministro de Procura

dor da Corôa e Fazen ela, e Deputado da Junta 

da Administração da minha real Fazenda da mes

ma Capitania, com o ordenado que houver es

tabelecido; ou sem elle, niio havendo disposi

ção a. eõbe Fespeito-; e de. Intendente da casa da 

Fundição, ficando extinctos os Fiscaes até ago

ra nomeados pela Camara, sem ' 'encimento al

gum de ordenado, .nem ainda a titulo da devassa, 

que· costumão tirar os Intendentes. 


5. º Será este Magistrndo hnm dos Deputados , 
da Junta de Justiça, que se continuara a prati
car, na conformidade das ordens com que foi 
creada, e acordã;os do Governo; supprindo-se 
os mais Ministros, que forem necessarios, com 
Letrados de probidade, ou com outras· pessoas 
de conhecida capacidade, não os havendo, na 
falta de l\lioistros ,, que tenhão acabado· os seus 
.lugares.

4. º Attendendo- a que, com a creação do Juiz' 
de Fóra de Villa· Relia, ficão muito diminuidos 
os rendimentos do lugar de Ouvidor da Comar
ca de Mato-Grosso, que já erão· poucos para 
:.i suhsistencia, e despezas das jornadas· de ida e 
volta; e aos incommodos dellas pela grande dis
1ancia em que está aquella remotissima Capt
tania, situada nos limites destes meus vastos 
domínios: hei P?r hem ·graduar o lugar de Ou-, 
vidor da Comarqa do Mato-Grosso com O· pre
dicamento de primeiro banco, com béca e posse 
na Relàção da Bahia, podendo ser para elle no

meados llachareis que tenba'o só servido pri 

meiras entrancias' e estabelecer-lhe outrosim o 

ordenado de tres mil cruzados cada anno, além 

das propinas e emolumentos que ora estão es

tabelecidas. 


Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio 

de Janeiro, em 25 de Agosto de 1813. ....:...PRINCIPE 


com guarda. -Conde de Aguiar. -Com os Re

gistos competentes. 


.PROVISÃO DE 28 DE AGOSTO. 

l\lanuscripto authenÚco. 
I 

D. João por graça de De·os, PrincÍpe Regente · 
de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber :.i 

vós Juiz de Fóra da Cidade do Maranhão, e Juiz 
das Capellas da mesma, que sendo-me pr~sen,te · 
.a negligencia com que até agora se te~ faltado 

, por esse Juízo ao cumprimento do r~g1.o alv?rà 
de 14 de Janeiro de 1807, em que eu fui servido 
pôr termo ás abusivas e incura veis administr~ç~es 
dativas elas Capellas vagas dos meus dom1mos 
ultramarinos concedidas até então pel,os respec
tivos Juizes: ordenando que de todas aquellas 
que ' se achassem nas mesmas illegaes adminis
trações, assim dativas como dos respectivos l'l'l.a
gistrados, se fizesse sequestro pelos Provedores 
dellas, e que' estes as fi'zessem immediatamente _ 
entregar ús Juntas da minha Real Fazenda das 
respectivas Capitanias: dispondo outrosim que se 
remettesse triennalmente ao meu Conselho ul
tramarino (subrogado a esse respeito ,pelo da Fa
zenda nesta Cõrte-) huma recopilação exacta de 
todos os vínculos e Capellas de que se tomão 
contas em·ted'as as Provedorias respéctivas, cqm 
os nomes e habitações dos seus actuaes adm~nis ·
tradore~, e declaração- especifica dos titulos por 
que possuem: sou servido, por tanto ordenar-vos, 
que sem perda de tempo deis o devido cumprimen
to ao sobredito alvará na parte que vos he 1·elativa, 
debaixo da pena de residencia a este respeito, com
minada pelo§ 6domesmo alvará. O Principe Re
gente Nosso Senhor o mandou pelos l\~inistros abai
xo assignados do seu Conselho e do de sua Real l\?
zenu·a.-Francisco Alves de Azevedo a fez no Rw 
de Janeiro, aos 28 cfe Agosto de 1813. -Anto
nío Feliciano Serpa a fez escrever. -D. Manoel 
de Portugal e Castro. -Francisco Lo-pes de Fa
ria Souza Lemos. Por despacho· do· Conselho ela 
Fazenda de 27 de Agosto de 1813. -Ext»ahida 
do Liv: 2° de Reg. a f1.'. 15'6. 

. J . 

RESOLUÇÃO DE {i DE< SBTE!lf.DRO. 

l\lanuscripto autlientico. 

Senhor. -Por aviso· expedido pela Secr.eta11ia 

de·Estatlo dos Negocios· Estrangefros e da Guer

ra , de 29· de Jnlho precedente, toi.Vossa Alteza 

Real sel'vido ordenar aiesta Real Junta·da Fazenda 

dos Arseiiaes do Exercito ,~Fabricas · e Fundições, 

'consultasse com effeito o requerimento· dos Offi

ciaes de Fazenda das- Repartições suas subalter

uas. Representando,,os supplicantes·:-Que senda 

Vossa Al~eza Rea.! servido crear. o.ste Tr.ihunal 
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em~ todas l:l'S regaJias, iiselll1ções iC pri'V:ilegi©s' que 
gozão ~odos os ao~erio111illente .estabelecidos; man
dando iguwlmente q111e IJ1e seja ap·pilicavel, e lhe 
"3Jr·va .c1e lre.gimelilitO a•quelle por qu.e Vossa Al.~ez.a 
Real creou em Lisboa a Junta da Fazenda do 
IArse~rnl do !ExeI\cito, .elles sé acbaYão espolfados 
.de :huma c.l-as principaes graça~ coocedidas (1,quel
Jes, e 'ª 1todas -as mais Rep.a1·tições da Real Fa~en
da, decretad-a pela legislação do Reino., e inva
riavelmente seguida, qual a de serem pag·os de 
seus ordenados a ,quarteis adiantados; sendo coin 
effeito os supplicantes os unicos que recebem 
quarteis ' 'encidos; motivos· justos porque já ao
,teriormente 11avião requed<lo á V,ossa Alteza Real 
i,gual mercê.; instrnindo seu requerimento com 'a 
citaÇ.ão da resposta, tlad-a Yocalmente ao Conde 

..ele Alvôz, R.eg-edor da Casa. da Supplicação de 
J;isboa, e declarada no assento de 20 ele Agos
to de 176t • ç c01;n .;;i do § {~· til. 9• do alvará' 

·,de 28 de Junho ele ~ 808, que ci·eou o Era rio e 
·CoJ;1s.elho da Fazenda desta C,ôrte, e que nova
mente sanccionou a pratica antiga, dizendo :-Vis
.to que ,os ordenados se pagã0 adiantados-; e fôra 
Vossa Alteza Jleal servido dar por despacho: 

._Que não julgava por éntão conveniente alterar o 
.dispoi;to no alvará ela creação desta Junta-: que 
elles .supplicantes porém expunhão com a mais 
respeitosa submissão e veneração ao Real clespa
,cho, que a implorada graça estava bem lon,ge 
.de alterar o mencionado alvará, qne a semelhan
J:e respeito nada especificava, cujo silencio pa
rnce se de''ia interpretar como confirmacão de 

1 '.... ,tanras vezes decretado, e com tanta razao co
pheciclo justo, antes sim a conce~são deli a pre

~ cisa ir de acordo com o dito alvará no § em que 
mançla seguir coi:n.o regimento o a1varú da crea
ção ua Jn nta de Lisboa, quç expressamente assig·na 
o pagamento dos ordenados a qu<jrteis adianta
.dos, tendo em vista a muito pondcrosa razão de 
que e.m toda a legislação mencionada elles são 

_considera.dos como alimentos, e por tanto implo
.ravão nova~ente a Vossa Alteza Real que, em 
.attenção ao expenclido e á eseflssez de seus orde
11aclos, se dignasse haver po1v!Jem., que•os orde
.nado$ dos supplicar:itçs fossem .paàos....,,a quarteis

1.adiaat.ó;!.i\os, .assim ,Gomo aeontec.o a todos os Mi
nistros e Offici:;ies empregaçlos o.os mais Tribunacs 
_e Repa·rtiÇões da Real Fazend~. Mandando a Jun
,ta ouvi.r ao s.eu Deputaqo Desembargador Fiscal, 
.o mesmo respondeu :-Que aindà que 0s ordena
'dos de todos os empreg:i,dos ços o~1cioo de J usti
ça e Fazenda sejão pagos em quart~is aclian tados, 
por bem dos alvarás de 22 de Dezembro de 1761 

. § 1~, e de 28 ele J uahó de 1.808 ~to § 4º tit. 9°, 
por serem considerado,s em direito e legislação elo 

· Reino, cbmo alimentos que de,,em por isso ser 
pvestados com adiantamento .de seus vencimen
t0s em benefi~io dos alimefiltad-0s; em cuja O.Ih· 

..dem se achãQ os supplican:tes, .por sfrem Officiaes 
de, Fazenda ; co)lltudo, como pej° decreto de 
18 de Julho d.e lgl 'l se .estabeleoel!l o pagamento 
·dos q:uartei& a-0s empnegad·os desta Real Junta~ 
nos ·seus 'V1encimenrt0s, úão'.podião ser os,.su.ppli.,. 
eantes ·c0nsider.ados· rr·a re·g1·.à ger.a' da legisla9iio 
;ipontad?' ·nws si.171 p.íl, ex..cepção erpeciti.cad.a do 

oitad© decrebo, que f•eio a ,ne.gular © págam.ef!'l0 
.dos ordenados tão sÓOilente uos seus vencimen
tos., t:OliUO füi na· mes,ma conform.idade doclar,a
do pela real I?esolução de 5 de Outuhro ·1~~e 1811~ 
sobr1 a c0nsu1~a foi.ta em 0utro .ideotico l'.equed
ment© dos mesmos s~p,plicantes., e .que se dev,ia 
pnr ~anto consultar com toda~ as indicadas e 
expeodidas eomide11ações a uova supplica. JP,a;re... 
-ce a esta iRea.l Jtrnta, que ·não havendo Vossa 
Alt..e:z.a Real, rp·e:la sua 11es0lu9ã@ de 5 ·<lle Ü;lll1tubro 
de i 811·, to.111arlo em a ime1usa cons1111.ta feita <p.or 
este mesm0 T.ribunal sobne ide111tica preten.ção~ 
denegado .abso]µ ;tamente pa,ra ® fütlllr,o .,a graça 
1pe~os suppliica.utcs implorac~a, e ela q.Nal está Real 
Junta º' conte.mplou dignos., qão só po-r serem 
·Os 0.(Ticiaes ele .Fiarz.enda .~1ue não .entra,•ão 'ºª 
·gencra1li~láGlc ria real 00ncessão ele serem Olj"·or
.tlenad0s elos e.lil1pregados em as Repai,tições da 
Reail fazenda pag·os a quarteis adiantados, poi· 
se reputarem alimentos, n·a conformidade elos 
citados alv.arus, mas até por se haverem :rwogres
si\1amente demonstrado benemeritos no exeroieio 
ele seus emp.reg·@s; e1Les ·.suppl.ic.an·tes são com 
effeito merecedores de obterem da magnanimi
dade ·e bcncficencia .ele Vo&sa' Alteza Real a mer
cê c1e serem compreJ10ndidos na generalidade da 
graça concedida a todos os !lli.ni~Lros ,.Deputados 
·e 0.fficiacs rlos mais Tribunaes e llepàrtições da 
Real Fazenda, para .serem pagos de seus orden·a
dos a quarteis adiantados·, oa fórma que suppli
cã9. Vossa Alteza Real man·dará o que fô1: servi.d{). 
l.Uo de .Janeiro, 18 ele Ag'(:islo dl!l i815. -C.arlos 
Aliltenio Napion.-Caetano Pimentel do Vabo.

.Carlos José elos Reis e Gama. - !11anoel Carneiro 
de Campos. , 

Resolução. -Como parece. Palacio do Rio de 
Janeiro, [~ele Setembro de 1813. - Com a nibri
ca do Principe Reg·ente Nosso Senbor.-Cumpra
se e reg:iste-se. Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 
1813.-Com cincorubric~.-Registada a fl. 139 
áo Liv. de Consu.1.tas. 

AVISO D.E 9 DE SETEMBRO: 

Manu~crip'to autlientico• 

Illm. e Exm. Sr. - O Principe Regente Nos
so- Senhor, em coosequencia da co~sulta que 
a Real Junta da Faz.enda dos Arse.naes do Exer
cito, Fabricas e Funçljções fez subir á sua real 

· .presença em data <lo 1. º elo corrente, com a 
qual remetteu a rela:ç·ão· dos generos que se po
derão apromptar para a Capitania de Nlato (itros
so , 4.eclarando· aquelle.s que devc·ráô ser re
mettidos po11 outras estações' por 11ão existirem 
no Arselilal Real, assim como q,ue os dous offi.~ 
ciaes de eonstn,icção de lanchas, e o ca)'afate 
·é1ue se ·ha,•ião pe.dido pn..ra aque))@. Capitania, pa
E!!ci.a deverem ser forneddos pelo Ar&elilal Real 
.& .!11.ar~nha .: he .servid0 malildar decla.rar á J1m;- · 
;14~ que <il,S generns .fi)().U.Stant:es díi dita reláf,lâ9) 
.~everúõ estar, prQmptos e .acondicionados coq,. 
.ven.}entemen~e ., p,ara serem enviai;los para aquella 
~ª'pitainin ,. na oceasjão •em que partir daqui o 
AAiV.9•~G .ov;~rn·adprt J,ui.z Barp,a Al.;}l'dl@ ~ nlenezes, 

http:suppl.ic
mailto:emp.reg�@s
http:cons1111.ta
http:cita�.�o
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o que bi·evemente terá lll'gar,. ú e:x:cepção porém ' ALVARA' DE f3 DE SE'l!EMBR'<il , , 

dps vinte barris de polvora, visto que Sua Al
 _Coll, ..Braz. - Delgado.
teza Real ordena ao Governador ifCapitão , Ge
neral de l\1inas Geraes que o fornecimento des. Etr o Prineipe Regent-0 ,fa f? O saber aos que . o 
te genero para l\'lato-Grosso seja feito pela Fa presente alvará com força de lei virem: que ten• 
hdca daquella Capitania, segundo o que a Jun do est4bele'cid0 na extineta ·Rela9ão do Rio dft 
ta lembra n0 parecer da consulta. Quanto a0s Janeiro e · na da B'llhia1, Mesas do Desemhargi0 ' 
remedios que igualmente se haviâo pedido , do Paço, para" nell'as se despacharem e expedi- ' 
manda Sua A.ltezao. Real ordenar ú ·Direcção do rem os negocios e;pretern,lÕM •i;nenoionaflas no~ 
Hospital Real l\tilitar clesta Côrte, que por aquella respectivos 'regimentos 1 d~s. Tefe.11idas •RelaÇões, , 
Repartiçãó se h'ajão, ele apl'Omptar, para irem que •não podião , demorar~se. , progu·mnd•o.-se a 
na mesma occasião; e quanto finalmen~e aos sua decisão ,l'Jo Tribunal competente emr 1?ortu
dous officiaes de construcção de_ lanchas, e ao  gal , i sem gra'Ves incoôl enientes, -incom:modos .e 
oalafate, se expedem as nccessarias ordens á Re soffrimentos ·.dos meus fieis ' v·assalltis, habitado-
partição da Marinha. Sua Alteza Rea.l tem resolvido . res dos· Districtos das mesmas Relações: haven
que o Governador nomeado de l\'lato-Grosso, do depois ampliado estas minhas ·paiernaes pro-_ 
logo que chegue áquella <'.:apitania haja ele en ' 'idéncias para as Capib1miias dos meus doininitis. 
viar huma circunstanciada relação, em que se ultra marinos., creando pana este fim Juntas c&m
e~pecifiquem as quantidades .dos generos que p.ostas· do§ <fovernadore5_, e Capitães Generaes·, 
ainda possão ser necessarios para o conveniente Ouvidores da Coman{a e Juízes de l<'ói:a, pelo 
aprovisionamento de huma Capitania que pelas alvará de 1 o de Setembro de 1 S1 1 , p011 se ·ve
suas vastas fronteir.as deve sempre conservar-se rificar.em nellas . os mesmos. moti ;vos "que de1·ão· 
em esta do de defcza' o que se de,'erú pra;ticar de causa aos sobreditos estabelecimentos:: ·e sendo 
pois de se effeituar a remessa das peças de ar- - estes transc~odentes aos meus freis: vassaUos"que 
tilheria de calibre 6, e as patronas e boldrieis habitão na remotissima Capitania de Mato-%rosso, 
que . vier~o do Arsenal de 1isboa, c-0m dos.tino que: não p6de.m obter as d,eeisões desta natu
par.a aquella Capitania, .e que existem ainda na _ reza na Mesa do Desembarga do · P.aço desta 
de S. Paulo. O .que tudo pattiçipo a V. •Ex. para Côrte em menos· de hum- aono-; pela 1demii111a 
que o faça presente na J,unta. • Deos Guarde .a 'V. das, jornadas-de idar 6' v.olta, que, além ôa dis
:Ex. Paço em 9 de Se,tembro de 181_5. - Conde tancia, , só p.odem fazei--se em certas estações,; 
das Galvêas. - Sr: Carlos· Antonjo Napio11; - e airrda que se não malogrem as·suas pretenções 
Registado a ft. 145 v. do Liv •. ~.ºde Consultas. poi: negligencia ', ow·•fraud·e.. dos · procuPadóces 

constituidos, •. vem as mais das -vezes a recebe r 
as resoluções quando já< lhes µão apnov,eitãe,, 

Aviso Dl!. 10 DE SETEMBR-0. ou depois de. terem soffrido., im:ommodos · p·es
Manuscripto _authentrco. soaes e prejuizos irremed:iaiveis : qiiere:ndo·pre ,'.. 

lllm. e Exm. Sr. - Tendo sido presente ao venfr e acautelar estes- male.s, ei que esta· p;ol' 
Pcincipe Regente Nosso Senhor a consnlta que ção dos meus vassallos goze' doS\ effeitos das sau
a Real J,unta ela Fazenda dos Arsenaes do Ex - da,•eis disposições estabelecidas para todos, 
ercito , Fabl'icas e Fundições, dirig.io á su'a tendo prompta, facil e ex:~cta -admini13tração de 
real presença na data de 18 do mez proxi justiça e d'e graças, e por · meio deli a a publica 
mo passado, l'epi;esentando a necessidade que prosperidade e seguran~ ;... sou servido determi- . r 
ha de · se regularem de hum m-0do. fixo e deter nar o seguinte : 
minado as quantidades de ge1rnros que annual 1. • Ha·ver·á em Vlilla Bélla, na <Eapitaniai de 
mente se· devem fornecer pa'ra os'. Regimentos de Mato-Grosso, hurna Junta •- que li'ei pór1 h'en} 
Linha da.Côrte e a Divisão da G.u.arda Real. ela• crear, , eomposta• dô. Go-vernad'ór e 'C apilião &e
Policia para o expediente da( suas Secretarias-, neral, do 'Ouvid'or da C0ma~cm, e do ':ll.1'i1J rde 
foi Sua Alteza ReaL,servido, á vista 1lo que a Fóra;- a qual se ajuntará huma v,ez eqi.icadã im'eil, 
J until' expõe a este respeito, determimar que os ao primeiro dia que não fâr« de"gu~da- 0'&1 fü-' 
Inspectores Geraes desta €ôrte houvessem de riad0, para neHa se c)-ecidirem-os negdcios: d~s · 
formai; hum calculo em•que se regülem por esti  habitantes da Capitania· aba'i~0 espee1ficados·,' até 
mativa as quantidades dos sohreditos generos, que agm1a pertencentes· ·á Mesa do Desembargo do 
pareção sufficientes para o consumo de hum-anoo, Paço., eserevendo os clespà~os o' Juiz 'dé Fô1~a, 
de cada hum dos dit·os cor1rn&; e• logo que esbee O'l!l ql!lem seu' cargo• .servir-;, e ei1:pedhido-se os 

_ .caléulo tive1· subido á real pPesença para ter. a J.le ... , alv;a11lis, oa.rtas e1 pro<visôes :no meu -real' nome,, 
gia approiVação, mandará Sua Alteza Real remet assrgnadas pelo ·&oyerilador e C~pitiio Generlrl•, . 
te-lo a essa .Junta; a fim de ql!le. fique serviad0.de · e: la·vradas pelo Secrettu.'i'ó, do- ·Govel'-GO>, págialf
regra i na ltera.vel', parà o q u~ annualmente de·ve'11á , do.:..se os novos diPeito5' r comp'~~ent-e-S~1 e•rass·aR
f.ovnecer-se a cad<!. Regimento, pa11a o exp.edie2te" do pela Cbancell'aPia ; para• o que• -sePVirá" n·~t1f 
das suas Secretarias. O que, V. Ex: fáráiconsiar cas0- .o Ouvidor d'a.('.:'àmarôa· de C 'han~eller\ 
na J1rnta para· sua devidã 1iotelügencia1. Deos • · 2 ; º A csta•Junta-p·er>terrcé'rá- dllqui• erti.1 diantrt:• 
Guarde a V. E:xi. Paç9, em 110 de . Setembro de • eleg,er• as pessoas que· hão d~J :.Servir de Vereo.~ 
18í5. -Conde das ·Gal·vêas........su. Ga1'1os An~:. dores, ' il mais·Officiaes• da Camar-n1 apurar as ' 
tonioi N•apioll'.~Regi&tadit> a·ft . 158 · d~ · 1 ~ Liv. d-e. ) pautas , das: mars Camaras. d1:1 1€apitanfa ;: _· <jon· 
C'9nrnitas: ceder ,reformas das· cartas: d61-seguro , , cot~s t~il-
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do .por infot'mação ao Juiz da culpa do legiti
mo impedimento, porque se 1~~0 findou o li
namento· no tempo deltas aprasad0; passar al 
varils de fiança nos casos ei;n ique;1 ns não- pro
l1ibem 'as minhas leis e ordens; expedir pro vi
sões pah'• o meu ' Procurador demandai· quaes
quet· pessoás ein causas .que perteneerem•ú mi-l~ 
nha •Corôa ou Fazen_da; da1i Hcença · para citar 
os Conselhos, e• provisões' para accusar •.ou d·e
fender-se.~po.r "Procmador ; , expedir os perdões 
que costumo outorga·r-na,Sexita 'Feira Santa, apre- , 
senta·ndo-se perd~o ..da parte,. e certidão êle se 
lrnver p'ag·o a pena pecuniaria, nos ca-sos que 
não estão exceptuados ·· no § i ? do 'alvará de 10 
de Setembro 1·de • 18 i, i; coD'i1'nntai: as c;oadern- . 
nações. ou •penas em C')Utras pecu1t1iarias, não sen
do as •de .Galés; com:eder alvanús de busca• aos 
Ca110erehios , , re· de Jfintas:o:para as obras publicas • 
des Consêlhos, até' a quantia> de , 200.tJ) '1·s.; al
'Vará.s pa,ra 'se ·a1ppellar e aggravar, · sem em::ibar~ 1 

go de serem passados · os .io dias; •parai se se-.. 
guirem as ' appel1aç.Õe8, . não obstante estarem , 
desertas; para se ,fazet· prova pol' testemunhas 

·em qualquer quan~ia ;• para se citarem presos-; 
para sqpplemento de"i~ade.;• emaacipações e til- ' 
telas; e finalmente, firar o numel'o •de Ad,•o- , 
gados pará a ° Ca·p~ta1'liia, e approvar outros , 
concedendo-lhes licença na fó'rma' e. debaixo .das 
penas .impostas no .§ :ultimo !: du referido_. alvara 

• 	de io de Setemb.110 de·.·18u. J; fóra destes ca
sos não .terá a •Junta judsdicçãorpara decidir em > 
nenliu.ns · out~os / 1po1· maionH{Ue· s~ julg·ue ser 
a analogia, . semelih'ança . ou iglJlaLda,de de razão, 1 

oll >àrg-.umento· de .estilo, ot~ 'c.ostum~. r 
P~lo ique mando, etc. J)ado nor Palacio do 

Rio de, Janei110, em ,Jl5 de Setem~ro de 1815. 
- P:1uNCtPE com guarda. • - ,Conde de Aguiar. 
Co-m os. registos competentes. 1 

; ~1 L. , . r, 1 	 " 
1 

•,J r)J •. Aiv,rni" DE 20 DE SETEMBIIO. . ' 
,1 .fr , ' ·, · J .. 1 

Coll~ B.caz~ - Delg.ido. 

Eu ·o P11ncip!l. Regen.te f~ço sabr r· aos que o 
presentei -alv,a.rá ·,com . forçra ele lei v.irem: que 
sendo huQl .dos p.rimeiros objecto,s d.q minha pa
tern!tl i .sQlliojtud~ ; • el,ll 'benefiefo .,ge'ual dos meus 
fiei~ .va>s.aUos, P· p110mp;\'.e\', e adiantai: a riq:ueza 
nacional, 'a9ÍJ;nan,do.,e fa~ o,,·eçendo \ª industl'Ía e 

·manufac~twas nas .diver,sas· parte$ d?s _meus vas- • 
tos- çstad.0~ .e d?minjos.;, e,' f]esej<iofló foqilitar , .. 
qu_ant~·i sé11 ,possa, os. ute;is..csforço\; gue se ha- ·~ 
jão de fazer para o augrnento, melhoria e maio1• 
'Valor dos generos e prQçluctos da ~gricultura e • 
elas ,a)lte;i ;~· tendo aijlm_ cljstp em .COfl/sideração os 
ju&tes e:.pordero:;os ·motiYoS; que 1letermi.n4rão . 
os Sr,s .R!li.S. meus Aµ-gus.tos , Pt'efecessoresi e 
,A.v.ós, a isentar,e:m de-direitos, assim. os assuoares . 
como a& .Q.).ercad~rja~ e p,roductos da Ilha de S. · 
Thomé i seguo4o~ se• acha !l'.Xip~·ess(lrneotJe àeala- 1 

rad>(il po Ji\mll !J,1f 4.1Ja11.Mh~ c\a11Jlfl:Stpa Ilha ,•que 
nesta . pa1·1t.l !ll!lµ ·ser,v1ido <" .susteot.ar e mandae p.ôr ' 
ern e)!;l!Pt~;nJ?~e)l-yaqcia · ;por IJ).da~ est.asrmui at~en,.' 
di v._eis r-a.z~ie;.'l, hei p9r~.li~• ~ me . apraz isentar . 
s.emelliaote,JllQntc de. ~ireiio's quacs{iiuer. de en:.. 

" 

trada ou sahida em todas as Alfandegas dvs meus 
Es~ados· ; as manl\f'acturus · ~C' azeite de pa,lma, · 
e- o mésmo az'tlite da referida Hh'a , i;iara que 
dalfü possão livremente sei· exportadas pard qual~ 
q1c1er parte que fôr" e ·quando importadas em 
alguma parte elos meus cstado.s, ' não tendo de 
satisfazer onus ou encargô ' algum li sua·i·entra
da ,' possão sustentar a concorrencia ho merca
<ld, .e ··chegar ú perfeição de que são suscep
tiveis. 

Pelo qne mando, etc. Dado no Palacio do 
Rio de Janeir.o, em ·20 de Setembro de 1815. 
- ·PRINCIPE com guarda. - Conde das Gahêas. 
-- Com ·os regi.1tos competentes. 

. ' 1 

CAIIT•A IIEÇIA DE 22 DE SETEMBRO~ • 
Coll. Braz. ~Délgndo. 

,il • 1 t 

Conde ~lc Palma, Governador e Capitão .Ge
neral ela ·Capitania de l\linas Gcroes, Amigo. 
Eu o Príncipe Regente vos envio muito sai1dar, 
comg, áquclle que amo. Constando na minha 
t•eal presença, que dé algung a1rnos a esta par
te, por acorclãos da Junta de Justiçá de Villa 
Rica, se remettem indistinctamen.te as e.adêas 
desta Côrte , . para serem sentenciados. :na , Vara 
da.Co1:reição do Cl'ime da Cóirte e Casa da Sup
plicação, OS· 1·éos. de c11imcs capitaes perpetra
dos no tenitorio dessa• Capitania, quando pelas 
cartas regias · de 2{~ de •Fevereiro de 1751, de 
·5, de Dezembro de 1755, e de 2ó de Janeiro 
de 1775 o devião ser na mesma Junta de Jus
tiça creada para este fim; e que a causa e mo
ti rn desta deliberação, gra' usada' , ·êra a mi
nha real resolnçãe- expedida por aviso da Se
cretaria de Estaclo dos Negocios. da 'Marinha e 
doroinios ultramãrinos, que, com o fundamen
to .. de ser mal ségura' a cadêa de' Villa Rica, · e 
muito facinoropos e des~emidos os 1~os saltea
dores·.que rouba-vão e matavão os viandantes que 
pas$avão pela Serra dli Mantiqueira, não só ap
pro\lára a remessa que ae'stes 1~éos mandou · fa
zer para •as ca~lêas c;la Relação desta Cidade o 
G0vernador e. Capitão , General, rque entã~ era 
clessa11Capitaoia., D .. • Rodrigo .José de l\'lenézes; 
mas tarribem declará1>a que podia 1!e1· kiga1· .a re
ferida .1remessa , em casõs senielhantes, 'deduzi vi..: 
do-se ' desta decl'aração. argume·ntos e pretextos 
para a geral pratica c1ue in:clcYidainente se· ·tem 
»eguid0 .·r Não podendo ter lugar esta. tão exFen
sivl\ interpcetação, ·dssim por.que'• a cadêa se 
acha construida de novo• e com a necessa·ria Se
gu,rança, e lie esta pratica diametralmente op
posta ao fim 'da instituição -da Junta de Justiça ; 
como tambem porque se não qonsegue deste mo
do o bem do meu ueal ser'viço, que muito in
teressa fül pr~mptidão e •p1'esteza dos castigos, 
e em,,que sejão impostos nos lugares cm que 
SC ~ommettêrão ' OS ueliCtO'S, .ou nos mais Tisi
nhos ·:, para que sirvão ele exemplo, e para que 
os régs que . houverem .de ser soJtos'. ou. degra
dacl'os, soff.rão por menos .'llempo os:• incomino
dos das pris@es, alem da difficuldade de serem 
todo.s 5entenciados na casa da Supplicação pela 
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muHiplicidade d0s w;e se ajnntãõ;' o qúe • tudo 
he offensh,o da boa administração da justiça cri
minal; e. querei1do atalhar,este e ~t.ros . ineon,.. 
venientes, pa1·a não perigar a segurànça pessoal 
'protegida econservada péla .certa e P.rompta 
exeéução · das leis penaes: sou servido declarar 
abhlsi;va a , .pratie.a atê ag'!H'a seguida pela Junta 
de Justiça, e ordenar que se não pratiqhlem mab 
as reroessas dos i:éos de 1crimes capitaes' e q\Je 
se abservem ·as ordeos regias anteriores ao re
ferido , aviso, sentenciando-se. os delinquentes 
na fórma nellas estabelecida, e segundo fô1· di
reito e justiça. O que fareis exe.cutar com a exac
ção e zelo que costumais empregar no meu 
real serviço. fücdpta no , \alàcio do Rio de Ja
neil'o, em 2 2 de Setembro de 1815. - PnIN- . 
c1P1f. -Para o Conde .de Palma. 

} 'nESOLUÇNO DE 23' DJ! SETEMBRO. 

M~nnscripto authentico. 

Se1.1hqr. __'._ n{esta Real .Junta. dà Faz~ndâ dos 
Arsenaes do Exercito,. Fabricas e Fundições re
presentou o seu Presidente: que os armazens da 
pol OJ'ª sitos pa Ilha das Pon?-bas, podião muito 
hem ser sufficieqtes para recolher sem ineonve-. 
niente a po\vora .dos. partiçulares, e a .peql:lena· 
porção qu.e podia pertencer ás tropas desta Ca
pitania, antes ~a c)10g·~da de Vossa, .A..l!§!za Real. 
a estes Estíldos; porém ag91·,a que . se ·havia aqqi 
estabelecido huma fabrica ~l~ ·polvo1·a, não ,só 
para .se forn~eere111 deste genéro ·as p1~aças e as 
tl'opas d.e todü o Br,aziL, mas tamhem pa1·a se 
vende}! aos commcrciantes, e que tendo-se sem 
limite -augmcutadQ Q numero dos navios que en
trão neste Porto, e devendo-&e guardai· toda. a 

' polvora que elles trazem, ficarúõ em pouco tem~ 
po ~stes arrnazens i:ntulhados de polvóra, e hum 
dei>astros0< a~ontecimeuto, de incen<lio, seja por , 
causa do raio, seja por outro qual.quer, inciden
te, privada em hum instante deste nece~sario 
gene~o todo o Bra7.il,, e parte das C.olonias; que 
parece por tanto ·qüe, deve,ria bastar esta razão . 
para d~te11rnina.r o_. G;Qverno a mandar c,onstrufr 

' 	v.ados a1'mazens d~ - RPh'ora, separados a muita 
distan.cia h.um d,9s out.r.o's, como e1:a toi:lo$ os 
Estados ,eurcipêos tinha yisto pl'aticar ,. mas que 
no pr_.e,sente ca~a · a,çhava ainda algumas outras 
razQes mais para proce.der ú con,strucção de ou
tros arma:i:ens. P.rimeiram.entc po1·qu.i senda. nos 
actu·aes armazens recolhida a polvora .de todós os 
nav:ios e a de venda, isto Jaz que quasi, todps os 
dias' seja p1·eciso abri-lps pará as entrad·as e sa- ' 
hidas da.dita polvo.ra, e.por consequencia aug
menta-se o. 1·isco d.as desgr.aças, .que em taes 
circunstandas mais .faqilmente podem acontecer i 
que em seg,undo lugar se devia observar' que taes 
a1'rn;J7iflnS não ,são nada seguros de não, se .incei't,.. , 
di11.1·.em: p~la proximidade ·das cásas.-de, moradia 
da,Offici~~ · Mifüat". e dtli d~st~camento. , as quaes 
estão quas\ ao pé .dos ari:;nazens, e apesar qQe as 
ditas c~sas de i;no1•adi!1 tenhão abebadas, CQmtudõ 
aconteeendo nellas alguns incendio, bastal'ião as 

faiscas que. sahem das pot·tas. e janellas para ,pôr , 
em·eminente1,perigo · os annMAins da pólvpra, os 
quaes , como hem se s:j>e, nãq. tem ab?badas , 
como em outras, partes se ,pratica. Que em ter
ceiro lugar, não sendo itµpossivel que possa acon
tecer a ' desg~·aça de entrai· huma esquadra ini
miga nes.te Porto, ficaria em ·bl)m instante toda a · 
polvpra tornada, ou incendiada antes que ames
ma se podesse' salvar; que al'ém disto, havia mais 
a observar que os desembavques nestes arma
zens não .são muito . commodos,_ e que ali ,não . 
póde haver lugar nenhum para pôr ao s-ol algu
ma polvora que começa a arruinar-se .piila hu
midade, ,ç.omo seria preciso fazer de tetnpo em 
tempo , em hum clima de huma atmosphera 

,tão carregada como esta do Rio de Janeiro, e 
que mesmo não ha lugat: pará' hafütáção do Fiei. 
que ·deYe sempre assistir perto. dos ai'mazens, 
quando nelles ha polvoi·a dos navios e de venda; 
que, á vista de tbdas a.S referidas razões, era cJ_o 
~eu parecer que, em lugar de proceder-se agora 
ao grande concerto que precisão. os actuaes ar.: 
rnazens, o qual obriga a transportar toda a pol
vora para os armazens da arm,ação, se éonstituis
sem nessas praias, n~o muho lo'nge da· Cidade, 
dous armazens com á devida distancia ·de hum a 
outro, ·capazes de conter cada hum de cinco a 
seis mil arroba~ de polvora, para provisão do
exercito, marinha e ·praça; e que a pol'vol'a de 
venda e . a dos navios se co.nservasse no arma- • 
zem da armação onde•ha bastantes·casas:de m6ra
dia' longe 

1

dó a1mâzém' com ii;eseuiharqw e lu:
gares pDopvios na ·-visinhança, para eX!pôr• ao sol 
a· polvora •que principia: a !;lrr'uina1'-se, fazenclo 
máis ebsel\var . que os dous armazens primeiros .. 
se deverião construfr perto de algum caminho de , 
carro-, para se podei· trall'spo:r.tar a polvora por 
terra dentro., em caso de necessidade · que com 
taes disposições fibarião liv1'es os dous armazens 
da Ilha das Pombas, os quaes, como estão perto 
da Cidade, . poclerião tahez•ser.vir para armazens 
da l\Iarinha ;· para prisões, etc. eu mesmo pa1:a se 
alugarem.a particulares; que nenhum dos ·dous 
arma<1ens de terra firm.e ' depois; de cheios, se 1 
de·vcr.ia• ah.rir senão em 'con·sequencia de gran-f 
des rémessa:s de polvoaa para as .p.raçap, para as · 
ná.os ·0u para o · exercito·; e para a pol vora que 
deve entrar da fabdc:;i.; e, pela ·razão da grande 
humidade desta terra, era de·parecer _que se de- . 

'1vião alcatr~ar ·por fórn os .barl'Ís .que conféfu pol~ . 
vora, dando-se-lhes depóis por cima huma mão de 
gessa-tcré com co1a ; para não pegar ás mão&. 
Que' comtudo •conhecia haverém suas objecções 
bem fortes cónti:a a sua .representação, das qi.Iaes 
a· primeira era a despeza·, e a segunda ·os clou,s 
no.vos corpos de guarda que serião precisos; po
rém que podia muito bem ser ql!e O • alu.guel dos 
armázens da· Ilha das Pombas pagasse os inte
resses do dinheiro que se .empregassir na cons
tr-ucção das dous, irn·vos armazens; e que a l'e;!s,.. 1 

peito das sentinellas lrhe parecia que supprimindo~ 
se algumas..das menos_n:ecessariás que ha nesta 
Cidade, ·não se carrçgaria de mais o se1·viço dos 
rngiimentos. Qqe,estas erão obs.ervações que em . 
obscrvancia do § 55· do alva1·á ela' creaçüo desta · 
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Real Jul\lia, se ~ersuadi11. dever apr.esentar á Vossa 

Alteza Real. P·areGe a esta Real Junta ser. muito 


. digna da ,regia appr-ova.çi:J de Vo_ssa Alteza Real 

a referida rep1·esentação âo seu Presidente, pois 

que da ,,·eritleação das pro'\'ideacias' crue na mes

ma se demonstrão necessal'Ías, resultiio directos 

interesses ú Real Fa-zenda e. ao publico .. Vossa 

Alteza Real se dignará ordenar o,que fôr servido. 

Rio de Janeiro, 5 ele Setembro de 1815.-Carlos 

José dos Reis e Gama. -João Gomes da SilveÍl'a 

•.llf.endonça.-1\lailoel Carneiro de Campos, · 

R.esolu,:ão. -Como pa1'ece: Palacio do Rio de 
Janeiro, ~5 de Setembro de 1815. -:-Com a ru
brica clp Prinéipe Regent.e Nosso Senho1;. 

J .. 

0'l. 
l t· AVW~ DJ! ~~DE SBTEMllRO. 

~anuscripto ~nthentico. 

Havendo Sua Alteza Real o Príncipe Regen
te Nosso Senhor, por sua immediata resolução 
de 20 do corrente, tomada em consulta da Mesa· 
do; Desembargo do Paço de 19 de Agosto passa
do, mandado estranhai· e reprovar á Junta da 
Fazenda da Capitania · de S. Paulo, os irreg,ula
res procedimentos que pratico~ contra o Juiz 
de Fóra da Viilla de. Santos, João Carlos Leal, 
por mero effeito ·da ·indisposição e intriga que 
110uver.a entre a mencionada Junta e o Ante
cessor do refor.ido Ministro, não só occasio
nando e fomentando questões em gra'\'e detri 
mento da ordem publica e do· real serviço, en· 

· ·tre os Ofllciaes da t:amara daqueHa Villa, e· o seu 
Presidente, pela incur.ia de lhes escrever ofli
cialmente, sem c1mtemplar como clevia áquelle 
Juiz de Fóra no sobr'escripto ela. ca'rta que lhes 
dirigio; quando esta he a pratica r1~cebida e in
.vari.a'Vel em todos os Trihunael:' e · Repartições; e 
bem assim por dirigir-se aos dito.s Officiaes ela 
Camara por huma simples carta do Escl'ivão da 
mesma Junta,, e não por provisão, commetfen
d.o-lhes negocios. concernentes, á. a~~ematação de 
alguns contractos da Real Fazenda, os quaes, por 
não estarem comprehendidos no r-1igjmento dos 
Verea,dores, óão. erão da competencia da Cama
ra, e s~m do Magisbrado respectivó, segundo he 

'expresso, na pro.vis~õ de 4 IJ.e Abri,! de 1769; 
como. tambem ingerindo-se e procedendo en1 
factos para que não tinha autoridade ou ju
risdicção, e taes são o de exigir do Sl)brcdito Mi
nistro: certidão do termo laYr.ado em vereação' 
sohrn a duvida que houve acerca d'\' abertura da 
carta expedida pela menciooacla J~nta áquelles 
·Officiaes. da Camara; e o de comp~llir 'áquelles 
dous' unic-0s Escrivães que ha no Ju,izo da Villa 
de. Santos, a irem á sua p11esenç_a, El comparece
rem na safa .de suas sessões na Cidad,e.de S. Pau
lo, privando. assim o dito Juiiz de f óra de Offi
ciaes oom que pod~sse exercer •as.fu~icções do seu 
cal'g:O, e suspendendo conseguintemente a admi
nistração da J ustjça; e por ultimo 1o de severa
menfe reprehende-lo e ameaça,...lo. po11 pro)Visão 
\!e 15' de Nov,embro .de. 18Q9, quar~do em todos • 
es4les .casos o meio. legitimo que lpe. co.mpetia 
epa o. de . representai: e, pedir. p_rorclenoi?s : , o 

participo a' V. S. para que pelo Real Erario se 
expeça para este effeito a necessaria provisão ú 
Junta da Fazenda da Oa~itania de S. Paulo; de
terminando-Ih~, que esta regia resolução soja 
averbada á marg.em da referi'da provisão de 15 
de Novemhro de 1809. Deos Guarde a V. 8. Rio 
de .Ja.nefro, em 25 de Setembro de 1815. __'..Co.n· 
de de Aguiar. - Sr. Barão de S. Lourol1ço. ·
A e/ia-se d fl,. 159 v. e ~60 do Liv. ·1º de Registos 
de Avisos e Portarias da Fazenda Real, no Aroliivo 
da Secretaria do· lmperio. 

RESOl~UÇÃO DE 2 Í>E quTUBRO. ' 

Manuscripto autbr.ntico. 

Senhor. -Por aviso expedido pela Secretaria 
ele Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guer
ra, ele 18 de Fevereiro do presente anno, a esta 
Real Junta da Fazenda dos Arse11acs do Exercito, 
Fabricas e Fundições, para que consultasse sobre 
o terreno que fosse necessario 'par,a a manutenção 
da fabrica da polvora, no estado em que ella se 
acha, tendo em vista as disposições do decreto 
de 17 ele Agosto .de 1811; e consultasse igual
mente sobre as indemnisações que poderáõ com
petir aos actuaes usofrutuarios e arrendatarios<: 
mandando esta Real Junta ouvir o seu Deputa
do Vice-Inspectbr das Reaes Fabricas da Lágôa de 
Freitas, ' o mesmo respondeu : - Que, em obse1·
vancia ela real ordem expedida por portada de 
24 ele Março deste anno, em que Vossa Alteza 
Real mandava indicar ·os terrenos e predios rus
ticos dos partidistas Lima e Soares, que se de
vião incorporar ú111:1ell~ Rea! FazenJ·a, para 
manutenção da Fabrica ela Polvora no estado em 
que ella se acha actualmente; julga dever·cingir
se nesta parte com o plano que a este e outros 
respeitos lize1·a já subir ú real presença o Exru. 
Inspector Geral do mesmo es~abelecimento, que, 
encarregado desta oommissão pelo decreto de 1 8 
de Julho ele 181 1 , propôz , , de acordo · com o 
Desembargador Fiscal, as a'propriações seguintes: 
Das, vargens do Rio Bran_co, focla a porção de 
ter.1·en-0 que fica ao sul da estrado da Gavlla, 

, limitado por esta e pelos visinhos Antonio Perei'ra 
de Lemos, João Guedes, Salvado1· Nogueira, e , 
l\laria Francisca ; terrenos que oc.cupúrao · até 
agora sem pensão os 'lavradores ele carta, o BH
ga.deiro José Joaquim ele Lima e João- Valládão·, 
como paPtidista do antigo engenho que· ora exis· 
te ·; ficando porém ao díto Brigadeiro toda a por
ção de vargem e montes ,em que tem culturas e · 
casa ele habitação, 'e que ao Nór.te da dita- Estra
da se limita por esta e pelos visinhos Manoel 
Pinto e Antonio Pereira ·de-Lemos, ú excepç~o 
p01·ém de huma. ouga de terI'à, de figura trian
gu'lar, e de muito peq·ueóa extensão, limitoda 
por dous l'ados, pela es~rada e porooira da mesma, 
e -ife, outr-o, pelo rego d'ngua de· l\fanoel·•Pirtto, 

,por se11 destinada ha muito •}Xira se construir 
huma, casinha a D. Joaqufoa, em ihdemBisaçãti de 
outr.a..que cedêr-a., Não fit:ando porém compensa
ção alguma em teJtr.eno aos herdeiros- de João de 
Vall11dão, piQr.ser sutlloieote- a paga•do valor- da'!I 

. ' 
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ANNO DE, 1813.• 
bemfeilorias que querem vender,.-por serem mo afim de ampliar os seus limites, exig,c providen
radores cle fóra. Do, partido do lavi:ador Fr:ancisco cias ·promptas f\ segiwas, é nenhuma mais efficaz 
Soares, to ela a .porção , de t.el'reno ~ue fica supe que a apropriaç~o do ~errcno superior á le'·ada. 
rior á levada das aguas dos engenhos da Fabrica, A destruição continua das tres éspecies ele madei
limitado p9t· ·e&te a leste, ao no11te pelo cami ras que fornecem o carvão para o fabrico da ·pol
nho do visinho Antonio da H.ocha, e ao poen.te vora, pelos cortes de muitos milhares de feixes 
e sul pelas divisas deste, <e montes que ' as sepa que a Fab"rica consome annualmen~e, e os obsta
rão da Fazeqda, ficando po.rém ao dito Francisco culos que oppõe á sua reproducção a malicia do 
Soares todo o terreno que fica entre o dito ca rendeiro, · que as extirpa para niio .ser por ellas 
minho. e Rio de' Eng:enho, Mé o caminho do H.o-'. inquietado, exigem providencias •aflm de que não 
cha' em crue tc{Il hum estabelecimento de moi venhão a falta!' para o futmo ,. e a cultura em 
_nhos_, de que nada :pag·a; e p·ara os quaes divertio grande· da álimosa especiosa não seria hum pro
as poucas forças que tem, abandonando inteira jeoto vão se houvera terreno, á 1•ista das suas 
men.te a cultura e trato d-0 pouco at·voredo que excellentes qualidades. A introducção, cultu
tinha. Que todos estes' ten'enos são partidos que ra e aclimata'ção de preciosas plantas exoti
cessúrão com a exlincção do antigo engenho, e · cas e especiarias da India está já muito ~vaó
que ate ag·ora tem sido esbulhados sem pensão çada, , e muito impor~ante para ser abandonada. 
alguma, em damno e prejuízo da l?az'c;nda, desde O horto que serve actualmente ele viveiro e se
que ella passou aos proprios reaes, e que julgou minario destas plantas, pela sua pequenhez, pela 
da primeira necessidade revoca-los, afim de ma natureia secca e rude do seu terreno, bem que 
nulienir a Jleal Fabrica da Polvora e suas depen preparado artificialmente, não convém ao cravo 
dencias, no ..estado em .que ella actualmente se ,da _ Inclia, e muHo menos ainda a0 chii, cujas 
acha pelas razões seguintes: A Real Fabt·ica da . sementeÍl'as apresentão já• moitos centos de indi
Polvora esfú obrigada a indemnisar a D. Joaqui víduos bem vingados, e que para serem trans
na com a casinha e terreno indicado, em com plaritaclos derrfandão hum vasto local, cpm al~ 
pensação de outra·, e mais bemfeitorias que vo guns requisitos, que n~o será. facil encontrar-se 
luntar.illmente cedeu para a creação do edilicio da senão n0s partidos propostos, cujas terras no
refinaria do salitre. Deve dema1·car e terreno que, vas, frescas e ferteis, não precisão estrumes, que 
na conformidade das reaes ordens, he cone edido tanto alterão e degradão .as cspecies aromaticas. 
a D. Catharinha Darrique; para ali se estabelecer He sómente ali que se poclerliõ descobrir terre
a casinha e lavagem de .roupa da Real Capella e nos apropriados :'-á cultura em g-rande de cada 
Oratorios., e jú po1· ella indicado no lugar da huma destas p-reci'osas pla·ntas, afim ele se multi
vargen;t do Lima, que serve de pasto junto aos plicarem e propágarem. por' t-odas as Provincias 
limites do ' 'isinho Antonio Pereira , onde ha to deste Estado, e venderem-se proveitos e -utilida
das as proporçÕF!S requeridas de boa agua e exten des ·que prnmettem especies tão impoYtantes. Que 
são de ,t'erreno, que com trinta braças de frente e taes são as razões e t>S motivos das apropriações, 
ígual fundo se extende a mais de duzentas• b11aças que de commum acordo c.om o Exm. Inspector 
até ao alto do monte visin.ho. He inclispensa''el Geral daquelle estabelecimento, por dever e de
que se cultivem os mantimentos necessarios á sencar_go do que lhes cumpre, como encarregados 
sustentação da numerosa escravatura que tem já da sua administração, julgão necessario propôr a 
e deve ainda aug·mentàr-se, em pregada com tan Vossa Alteza Re~l. Dando-se -vista desta infor
ta vantagem nos trabalhos da Fabrica, e ainda mação ao Deputado Desembargador Fiscal, -o 
por vistas cconomicas ter á disposição hum ter mesmo respo1)çieu : - Que a numerosa escrava
reno cultivavel para ser partilhado e distribuída tura que a Fabrica ela Pol vora tem effectivamen
p.elos escra·vos majs ind ustriosos, afim de cxcita te ~ e que se ha de necessidade augmentar para o 
los á agTicultura e trabalho util, 11xa-los ao paiz futuro; á proporção· da sua maior extensão e pfo
pelo amor da propriedade, entl'ete-los nas horas ducção; o grancle numero ele gado nccum e ca
vagas sem ociosidade, e fornecer-lhe sem dispen vallar, do que a mesma Fabrica ha mister, para 
dio a fartma e abundancia, adopando-lhes a sua as necessidades e inclispensaveis serviços das con
escravidão por huma exislencia suav.e, commoda duções e cultura, e plantação de varias especies 
e facil. He de igual necessidade o manter hum de plantas exóticas da Asia, . de que .se acha en
numero coosicleravel ele .gado vaccum e cavallar, carregada a mesma Administração, e das quaes 
que tanto soffre por falta de pastos, falta tanto já tem havido consideravel producção, não só 
mais ser:isivel, quanto maiores e mais importan..: de cravo ela India mas t'amben'l do chú, exigem 
tes são os serviços que os bois de carro rendem precisamente os , terrenos inclicados na referida 
diariamente á Fabrica, e que julga de hum vaJo1, informação, por serem aquelles que se julgárão 
incalculav.el.i •A necessidade pois de ampliar as indispensaYeis 'á conserváção e ma,nutcnção da. 
pastagens, 'e auxilia-las com a cultura de prados Fabrica da Polvora, no plano feito pelo Pr~si
artificiaes, para servirem a abeg'Oaria já começ'cl- dente desta Real Junta, e conferido Cl:lrnigo, em 
da com este intuito ; a diminuição prog>résS!va' ob~ervancia do real decreto de 17 de Agosto de 
das aguadas dos engel!lhos da Fabrica, pela con 181 I. Todos estes terrenos já se achão inco1·po
tinua destruição das matas que cuhrião as mon rados á <Rea'l Fàienda, e são hoje do seu domí
tanhas e nascentes das aguas, convertidas hf.lje. nio; e por isso, logo que a mesma Real FazeJtcla 
em terras de cultura, e sacrificadas á a'mbição ·do os houver mister para objectos de tanta utilidade 
rendeiro ' que as clestró.e e .cle:vasta diariamente' e necessidade, os seus possuidores nenhum ou• 
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tro dfreito pr!>d<em tei1 m.ais do, ql!le. ao v:aforr e, 
esti$i!çâe elas•suas bemfeito1:ü.1& q,ue, tiiVer.em. feito . 
n.<;l>lea•; a peqü,~rrn chacam• de João· Y.alladão que 
se acha hoje nas ' cirnunstancias ele &..erom ,"\lendi
das aji S•t.NlS• bem feitoria;; pelos he.rd~fros , . está 
CCilmprehendfrlo na mesma val'ge.m· do Lima, e se 
1'<1~1 tambem p1rec:i,so para a F;:ibrica., por isso de'l'e 
pr(Jferi·ii · a Real" Faz,enda na .compra. della~ par~ 
o indic.ado fim. · A inclemqisação que se deve.fa~ 
zer· pelas bemfeitot·ins q.úe ,se tomarem.,. lle o seu 
oorre,spondonte va,101' cempensada nelle. ar s.orn
1TI'1 d<!S pensóes que os. mesrnos possuidores de
vep:i pa.ga1 á Real F·azenda, d.esde <1uando a Far 
zenda total' d-a Lagôa de Freitas foi ·incorporada 
aos· pnoprios reaes ,, para• cujo effeito ·se devcrú 
p.1,·oce,der na avali~.ção, não só das bemfeitoria.s 
e,:x;is.~entes nas p orç@es dos terrenos que sei anne
xar;em á· A,dministi:ação da,Fab1'.ica, mas tambem 
nas pensões que se d'evem pagar pelo terreno 
total ,que possuem, até ao tempo da a\1aliação, 

.arbit·rando-se-lhe o. competente e justo ar.renda.
meato· q.ué devem pagan para o futuro pel,o te11
1:epo com que ficaJJem depois de feitas, as sepa

. :caç.õe.s declaradas no preseute informe ; sendo 
t'odayia feitas as avaliações pq1: louvados momea
dos pela Real Junta e pelas partes inte.lles.sadas ,, 
p011aµte o V.:ice-Inspecton .da Fa1,en.dai da .Lagôa 
de Fr:eitas ;· por esta, maneira fi:ca ai Real· Fabcic.a. 

' 	da Pblvora com orterrex;io necessariot para a sua 
consenação; o Bcigadeiro Lima e Soar.es ; com 
terreno proporcionado. ás suas la:vo'Uras e moi
nhos; e>$ herdeiros ·de Jioã.o;V.aíladão, com Q v.a;
lot' das hemfeitorias que querem ve~nder; e· D.~ 
Cathánina ]i)arrique, com t·o'do a ter 

1 

reno neces
&a.IJiO pa·ra a lavagem d-as. roupas·, el·estinadas ao 

1 
uso -e aerve.n~ia da Real Cap.clfa, na ,fórma que 
se ordenou a esta Il(fal. Junta. , A' vi1ita elas con
siderações apoqtadas. e i11formação, elo Vice-lns,, 
pe.ctor da 1ag©a de. Freitas, cumpre housu.ltar-se 
o negocio commettido a esta Real Jn

1 

nta, o mes
mo que ao seu i.Ji>eputado V.ice-lnspectou ela Fa-• 
zenda ela Lagôa ele·Freitas, e Deputado Desem· 

1 

hargadorli'iscal. \'assa. Alteza Real porém man
~lará o que fôr servido. Rio de Jnnriro , . 20 1,<le. 
Setembre de 181~. - Carlos Aotonib Napion. -
Càetano I?iment.el• do V.aho. - Car1fs José dos. 
Reis, e G.am.a. - .M.anoel .Car.n.eir,o d.e ·Campos. 

Resp6upão. -Como p~re.ce. P.alíiei.01da Rio dei 
Jªneiro, 2 de Outubro. de ..181/5. ~·Com a .1:uhri
ca do Princip~ Reg,e1He Nosso Senhor.-Regis
tada a 'fl.. I•q.8· do Liv. 1,° de Cons.ultas, 

RESOLui;lo DE 2 ~E ou11unno,. 

Ma•nuscripto autlientico. 

A esta. Il,eal ,.Ju n·~a:; da· Fazeoda dos A:rsennes1 
do Exercit?, Fabricas e Fuodições ,. ~111qtJereu , o, 
seu D.eputado Ce.n~ador, _qu,e,hav:en~o Vossa Ah 
te~a, Be<!;l ,clçterJ:Pipac\-p, eq:i, n1s0Luçã<j' «il.'31e,onsu~• 
.ta, ~le, 18 ~lc . Ag'0sto, <le i.8.1:5 ,, qu\l os (j)ffi.ciaea 
Uf\ 'Fílzepda cjas· ~IÍ'UlJ:Sa~ .!jepartiçõe~· deste;, ;\r,71 
&CJla\, 1uereeh e,~p.eW1 ps, Sel\S or.çJe.F\(\(~0& 1 ~ ''f4aU-1 
t ei<l , aç1 i;a nt:<! clp ~ ;,· e poi:.qne, elle, e,S:t,av.a, !\IU 1 icl~n- , 
tipas cüoupstancia;i ,>P·él'fª m.eFeçi::r ,a.mesm<;1· gna-:i 

ça; com· Oi mais profundo respeito rozava a Vos
sa1 AJteza Real,, que ten.do qm considera~ão a 
que o Supplici,;~1te e1·ai igualmente Oifilcial de 
Fa~enrfa, e Cotitndor ele huma Contaeloria em 

, que.os sous Olfwiaes• já. tinhã@· mereci9o de \&as
sa Mteza Real a g1'aça de H\es mandar pagai• 
os seus ot~~lênados a: quar~eis adian~ados, hou
''esse· de· deferir-Lhe com a mesma 'graça., a fim 
dei poder 111encer os seus ordelilados a quarteis 
adiantados, ·como hc legislado para todos os 
Ofilciaes empueg·ados<'em 'llribunaes e J un~as da

. Tueau Fazenda. l\'landral)l(l:O· esta Juntai OLl<Vir ao 
seu DeputaJ.u L>esemba~·gador Fiscal, o mesmO' 
respondeu' : que devia se oonsulta.r ·a Vossa Arte·za 
Reah o requcdmento do Suppli:c·ante, para que 
se verifique 'ª respeito dclle, e· ele todos, os· mais 
Deputados desta R'eal Junta qne péticehem or
denados,..a mesma P!lal 11esolução ele' 4 de Se
tembno do1C'OL:l'ente• anno, qu·e bai«ou na con
sultai de ll8 dei Agosto do mesmo an'lla, feHa 
sobre os ordenados dbs Officiaes ctas dií'férentes 
Rcpa.utições.deste A'.rsenal. P•orquc, ainda que os 
D:epubados· estejão nas· mesmas identicas circuns
tancias daquella consulta e ma real deter-minaçãb, 
para ser.em comprchendiclos i;ia mesrnagraça, com 
h1do, como toclavia1não forãoiexpressamente c0n
t0mplaclos neHa 1 não peidia ser defqrid·a po:r esta 
Real Junta a preten(fão do Su'ppliaante; sem que 
pFimeiro assim o houvesse de declarar Vossa Al
te11a Real, e que para e.stc effeito deYia esta Real· 
Julilta fazer subfr ·á real pvesenç:;i. em,eonsulta a t"é· 
'presentação do Supplieante com as. considerações' 
indicaelas,, 1paPa q~e V.assa A'.lteza Real·houvesse 
por bem airnpliav a mesma graça· aos seus De'
putados. Ih1rece a esta. Real Jurrta o mesmo que ' , 
ao sew Deputado Desembargador Fiscal, coPii 
quem foteframente se confo1 ma. Vossa _Alteza 
Real porem mandal'ú o que f-ór servido. Rio ele 
J•aneir<il, 27 de Seternbro de 1•8·13. - Carlos An
toni·o N'api@n, --'Caetano, Pimentel do Vabo. -
Garlos José dos Reis. e Gama. - João Gomes 
da Silveit;a .l\'lendonça. - .l\'larianno.José Per•efra 
d·a1Fonseca. 

Resolupíi.o. - Como•·parece, e sou servido fa

rer a grnça que. suppliC-ão. Palacio do Rio de J.a

neiro, 2 de .Oµtubro de 1815.~'Com a ruhliea 

do Príncipe Regelilte- Nosso Senhor. -R'egistada 

a f1.1 16! t. do Liv, de..Consultas. · 


. ' 
llESOLUÇÃO DE 18 DE OlJTUil.RO. 

Manuscripto anthentico. 

Senhor,,~ Por ª''iso. de- 9 de· A.gosto preee,.. 
dente, expedido pe.\.a1Se011etaria de Estado dos 
Nog.ocios Estrangefros e» da Guerra; foi Vossa 
Alteza. Real servido ordenar que esta •Real Jun- · 
ta da Eaumdai dos Avsen.aes d.o. Exercito, Fabri,.. 
caS' e Furn;liçõ.es, .consultasse com effeito o que. 
lh~;weeesse1 s..obre o requerimento. d.e Bernandd, 
J.os1h Ser~ão, AJrmoxariife dos Arsenaes d:o Exer
cito. Expõe·er.Supplicante que, . tendo, .Vossa.A.l- • · 
t'.()za11 Realo dignat1o-se . estabelecer. nesta €&·te ª' 
Re.at Fabrica. dá Polvora por decuetQ ele, r5 de 
M.ai.e•;cle· 18@8 ,_fôra .s.erviclo, p<i>l} seu ne_al dncretw1 
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• 
de '24 de Junho de .1·81 o:, crear o empi;ego de. A.I: 
moxarifo, e nomeai: pal'a elle ao Supplicante , . 
que, em -virtude desta nomeaçãoi, r.·incipiou !'
exercer. o dito emp1~ego c.om. todo o zelo, fi
delidade e exacção, e tantó que dignando-se igual
mente Vossa Alteza Real por se.u real aviso di
rigido a esta Real Junta ot·.denar que consultasse . 
ao Supplicante para exercer o emprego lle Al
m0xariifo da R.eal Favenda; fôra o Supplicante 
poll esta Real fonta proposto e conaultado, e 
Vossa A.lte(la Real ser-vido nomea-lo tal, por 
sua real resolucão de consulta• de 5 de Se
tembro de 18111: Que., em virtude .desta regi.ia 
d·eterminação, expedia esta Realr J.unta ao Sl!lp
plicante a competente provisão, e· por -virtude 
della ent1ara no exercicio daquelle A·lmoxarifado, 
que tem exercida até agor-a com o mesmo zelo, 
prnstimo, acti~·ida:de e merecimento, porque 
Vossa A:lteza lleal· se d~gnou momea-lo; motivos 
todos ~1ue obrigúr:ão a esta Real Junta e seus VOr >

gaes a propô-lo , e co,nsulta-lo a Y.ossa AI.teza· 
Real; e• que achando-se .o Supplicante· na pa-' 
cifica posse e no tuanquillo . cxercicio do seu em
prego, succecle ter-lhe esta Real· Junta deterrni
nad'Q, por pontaria, que• o Supplicante, no termo 
pcreroptol'io cle. hum mez, prestasse fiança· de• 
4:ooo:t/J rs. , aliás fosse suspenso do exerciúo• de 
Almoiaril'ado1; que Q Supplicante não podia dis.
pensar-se ele rep!'esentar a -Vossa Alteza Real a 
impossibilidade que tem de satisfazer a esta cl'e'
terminação, e supplicaP · a V.ossa Alteza Real haja: 
de o c1ispensat' deUa pel0s moti V•OS scg·uintes: 1º, 
q1ue se a fiança <llla mccessaria, absoluta e lé- · 
ga,r, cntii o d'!n•eria ser1 proporei o nada aos ea
bedaes de que o Aünoxarifad'o tomava contas; e 
nestas cil'cunstancias seria 11ecesS'ario presta-la a 
quatrocentos ou quinhentos mil cruzados•; '};º, 
que em impossi-vel encontrar pesboa que quizesse 
ser fiailor a tão eno11mes• quantias; 3°, que· sen
do liYre e arbitraria a.esta ReatJunta creai: eno
mear Fieis para o Almoxarifade, como podia o 
SupplicanLe ser responsavel, haYcr quem o abo
nasse e afiançasse, sendo. a· dita nomeação fei~a 
independente de approvação do Supplicante? 4•, 
que se a fian~a fosse necessaria, não se daria ao · 
Snpplicante a posse e exerciGio em que está ha 
quasi dous annos, s'em que p·rimeiro a prestasse; 
5°, que sencl-0 o Supplicante nomeado por Vossa 
Alteza Heal, e proposto por esta Real Junta, pel'o 
seu bom serviço,, zelo, actividade e prestimo ih
dep·endente de requerimento al'gum do Suppli
cante, a sua pos~e se achava legalmente abonada 
por Vossa Alteza Real; Ôº, que não. ha hum SÓ· 
Almoxavife ou Thesoureiro nas repar~ições maio
res,, a quem V:ossa Altez.a Real tenha exigido se
melhante frança; 7°, que· finalmente, porque não· 
ha,•ia constar ·a Vossa Alteza Real c1ue o Suppli
cante telilha jámais clad~motivos em todo o tem
po ela sua a·dministração Ú•,mais leve suspeita· de · 
eiXtr,aJVio ou fo11la, ·qúe ·occasibnasse> este· proc~ 
d1mento da' Jun~a, como ·:m.ostrava pela aHes
tação que apresentan d!O Presidente desta- Real 
,fonta. Que ·ú v.ista do ·exposto se dignasse Y.ossa 
Alteza Real dispensa-la de semelhante prestação, 
~:x-pedind:e a• esta· R~al ;Junta· aviso d·~ · participa-. 

çã:o ,. ou quando isto não. füsse d'O real benepla:eito 
de 'Viossa Alteza Real, houvesse por bem de man
dar a esta.mesma Junta que cons-qltasse sobre as 
raz'Ões ponderadas, implol';rndo o Supplicànl"e 
af g>raça ~cfo lhe conceder o termo de hum a~no 
para 'ap1iomptar a dita fian9a, no easo de que 
não seja. do agrado de Vos$a ~.l~e~a-Real dispen
sa-lo clella. M:ancla'ndo a est-a,ll'eal Junta ou-vir a9 
seu, Deputado Desembargador Fiscal, e mesmo 
respondeu: que não ha A.lmoxarifado algum a 
quem a lei dispense ela prestaçfLO da fiaçiça, an
tes pelo contr.ario acha-se expl'essamente decla
rado no regimento dos Arsennes, Oílta obrigação; 
pelo cap. 1 o do mesmo regimento ,, he obriga<lo 
o Almoxarife dos materiaes a prestar huma fian
ça de íi:ooo:tf> rs., para entrar no exercício da
quelle. emprego; a mesma obrigação tem o AI- , 
moxarife dos manHmeAt,os, pelo cap., 24'.; o Al
moxarife da -Ribeira das Náo~ , , pelo cap. 9; o Al<
moxarife das armas, p·elo cap. 5°; o dâ po1vora, 
pelo eap. 6•; e finalmente pelo cap. !95 das orde
nanças da Faq,e!)da·, todos os Al'.mo·xarifes e Rece
·bedores, antes de lhes serem entregues os seus re
cebimentos, hão de dar fiança ao dizimo d'elles. 
Esta he a legisfoção que impõe ao actual A:lmo
xarife dos Arsenaes do Exercito e da Polvora a 
obrigação de prestação da fiança, ·mandada sa
tisfaier por· esta Real Junta, e de cüja .obrigação 
não póde ser díspensado, visto que não competia 
a ·este. Tribunal' a autoridade de dispensar nas leis' 
e regimentC:>s, sendo ali6s do· seu dever e ela sua 
autoridade .o fazer cumprir exaot:amf;!nte as leis, 
deeret:os e regimentos ·sobre os· obj'.ectos de suar 
competencia ;· e que- por isso não podia ser defe- ' 
ri-da a pretencliâa dispensa da fiança . Parece a esta 
Junta, conformando-se com a resposta elo E>epu
taclo Desembarg·ad'or Fiscal , qu·e o Almaxarifo 
não pôde ser dispensado da dita fiança, ú excep
ção porém de· Vossa Alteza Real o querer fazer , 
dispensando da lei. Vossa Alteza Real mandara o 
que fôr servido. Rio de·J.aneiro, 27· de Setembro 
de 1813. -Caetano Pimentel· d'o Vabo,-€arlos 
José dos !Yeis e &ama . ..:_João Gomes da Silveira 
·l\'.lendonça. -1\iarianno José Pereira da Fons·eca. 
- l\lanoel Carneiro de Campos. 

Resolução. - Corno parece. P.al'acio elo Rio .d'e 
Janeiro, 18 de 0utnbro de 1813'. -Com a·rubri'
ca do P1:incipe Regente Nosso Senhor: - Regis- ' 
tada a ft. 156 db /Jiv. i. º de consultas, 

PJlQVIsÃO DE. 2-1 D.E, out'uB.RO. 

ManuscriP.to autbentioo. 

0 ' Conde ele' A' guiar·, _ do Conselho de Esta
da-, etc. Faço saber a JUnt-a· da ·Administração 
e A'.rrecadação da· Real Fazenda da• Caphania· de 
1\-]iinas· Geraes, que· Q Prirrcipe Regente · Nosso ' 
Senhor foi servido ord'ena1" que a Josê· Vieira 
Gu-utinho se continue a pagar, em qualidade de 
naturalista,. a. gratificação cl'e 1:tf>200 rs. por día 
que·- für vencendo, em quanro o mesmo Senhor 
não- mandai o co_ntrarib~ além d'as despczas,que 
fizer n.as -viagens e incnmbencias philo'sophicas, 
de que ffü encarregado pero G'ovemad'011 e· €a 

·' ' 
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, 	 pitão Gen,eral dessa Capitania, a quem nesta oc

casião se participa esta real determinação. o que 
a mesma Junta .assim terá entendido· e cúmprirú 
como nesta se lhe ordena. Simão José dos San
tos a fez. Rio' ele Janeiro, em 21 de Outubro de 
i 813. - Antonio Marianno de Azeverlo a fez 
escrever. - ·Comle de Aguiar. - Extrahida a 
fi. i do Liv. 3° de Reg. de Provisões ea:pedictas pela ' 
Contado1·ia Geral da segunda Repartirão do Tlte
souro. 

ALVAI.IA' DE 23 DE OUTUDRO. 

- Coll. 'Braz. - Delgado. 

Eu o Príncipe Regente faço saber aos qu.e o 
presente al;vará com força de lei ' 'irem, que te~
do sido ele tempos mui remotos a pessoa e bens 
dos orfãos opjectos dos paternaes cuidados clos 
Senhores R,eis meus augustos pred,eces$Ores; pro
mulgando muito sabias e pt'ovidentes leis, e or
denando reg.ulamentos. a.flm de que estes filh0s 
do Estado, pri.v.ados ela inspecção e curadoria en
carregada .a .seus ,pais pela nattfreza e pelas leis, 
' 'enhão a conseguir huma educação proporcio
nada á sua coµ<lição, e á arrecadação e aproYei
tap1ento de seus bens; creaudo J uizes de Orfãos 
Letrados nas Cidacle,s mais ,po.p ulosas, e .unin.do 
nas mais ·dellas e nas Vil las em que ha J uiz.es ele 
Fóra, ú jm:isdicção. destes a que toca á adminis
tração e bens dos orfãos, para que pela imperí
cia ou negligencia na execução não ficasse frus
trado o fim pólitiço de tão necessaria e util le
gislação; não he confqrme a estes ponderQsos 
motivos que e;x:is.tão. aiu<la officios de Juízes dos 
Orfãos em terras em que ha Juizes de Fúra no Rei
no de Portugal e dGs Algarves, quílnclo por acaute
lar os referidos incom•euieutes se anpexou a.o Juiz 
ele Fóra do Crime de Coimbra o officio de Juiz de 
Orfãos da mesma Cidade, pela l:eal t~esolução de 
25 de Setemb.uo ele i 785, e pelq decreto de 20 de 
Agosto de i 766, os das Ilhas dos A.ç9res a0s Juizes 
de Fora deJla.s, mandando-se praticar depois ames
ma dete.rminaQão em todas as teJTBiS da Casa çle 

· 	Eragança pela minha real rP.so.lução, ele .9 de Ou
tubro de 1805, tomada ei;n consultai ela J_uota do 
:E;stado, · clella; hem como a respeit<~ do Juiz dos 
Oxfãos rla. Vilfa de A.hrantes se tinh2 1 já estabele:.. 

1 

oi do .pelo ai "ará ele 24 ele Mai·ço de i 794.: não 
sendo conveniemte ao meu real servi.çci, e ao 
hem dos meus fieis vassallos hahitqntes das ou
tras terras, que estão üásmcsma~ circunstan
cias , que exlstão por mais tempo. os moti
vos que <lerão caus·a . á referida le <fislaçã;o, que 
dern ser geral para se prevenirem ~ acautelarem 
os clamnos que podem acontecer · na educação dos 
orfãos, e no aproveitan)ento . ele seps , bens: sou 
ser:viclo ordenar que em todas as terras do Reino 
de Po~tugal e dos A[g·arves em q.pe hou,veue(ll. 
Jui~es de FoTa, d~sde j~ se lhes aunexem os of
ficios ele ~µizes dos Odãos que não fLverem pro
prietari~s, e. os mais que os ti verei;n, q.uanclp 1va- 
garem ,por mot'te delles, ou pelos havei·em per- , 
elido µor sentenças q.ue tenl;ião pas?ado em Jul
gadq. . · . , , ., 

,Pelo· que .,waóclo, etc. ;Dad0 no Pa.~~cio do E.io 

de Janeiro , aos 2\hle Outubro ele 18·15•. ....,..... PnTN
CIPE com guarda. - Gonde d.e Ag·uiar.. - Com os 
registos comfijtentcs. 

RllSOLUÇ4.0 DE 25 DE OUTU·DRO~ 
' Manuscripto authc~~ico, 

Senhor. -Nesta Real Junta da Fazenda do·s 
Arsenaes elo Exercito, F.abricas e Fundicões ., re
presen.to'u o seu Dep.utaclo In~cndente ,~ g~e tendo
se de dia em .dia augmentado considernvelmeute 
a escripturaçã-0 da Secretaria da Iutendencia, 
con1ó ern assaz notorio, por se ter a11nexo a ella 
(além· de outros trabalhos) todo o expediente re
lativo á importação e exportação ela pohora, que 
até ali se fazia pela Iuteudencia da Po1icia Secre
taria de Estado, e que sendo · por consequencia 
indispensavel c1ue o Pratfoante supranumerario 
claquella mesma Secretaria, Manoel R@drig·ues 
Siha, fosse obrigado a comparecer nella e:lfocti
vamente, para o fim não só de não parar o seu 
expediente, mas de estar toda a esGripturação em 
dia , o que não era praticavel ; por quanto, não 
g·oz,anclo elle absolutamente ele ordenado algum , 
não tinha de que podesse tit'ar a ~ua sl!lbsistencia , 
nem mesmo podia apresentar-se diariamente com 
aquella clecencia que he deviµa, vindo por isso a 
pade,cer o real serviço. Que não podia deixar, 
por tod'os estes motivos e pelo Lem do mesmo 
seniço, ele o recommendar á paternal e regia 
beneficencia de Vo·ssa Alteza Real, p.ara ·que dig
nando-se Vossa Alteza Real mandar ttue o . dito 
Pra.ticante supranumerario fosse nomeado Prati 
cante effecti vo , com o ordenado que .compe
tia .aquelle lugat·, então elle fosse obrigado a 
comparecer effectivmnente, e o supplicaote po 
clesse desempenhar com satisfação os deveres do 
seu cargo. Que outrosiro·, havendo-se reconhe- , 
ci<:lo evidentemente a absoluta necessidade que ha 
da nomeacão de mai~ bum· Fiel dos Armazens 
parn este "Arsenal , afim de ser empr,egaclo nos · 
clivêrsos multiplicados tt~abalhos de que os que 
actualmente existem não podião dar completa 
satisfação, por se acharem sobrecarregados ; ti 
nha por tanto a honra de propôr .ú Vossa Alteza 
Real, para occupar, aquelle lugar ele Fiel com o 
ordenado que lhe competir ,. ,a Frnctuoso José da. 
Costa, Porteiro .ela Inten dencia, sujeito ele reco
nhecida capacidade, inteireza e pre~.timo; e que 
quando Vossa Alteza Real fosse servido de no
mear para aquelle emprego, que propunha nesse 
caso a Vossa Alteza Rea.l, para occupar o lugar de 
Porteiro na dica Secretaria, a Francisco Antonio 
Pires, sujeito tambem de· muita probid'ade. Que 
finalmente tinha prop<:isto quanto lhe parecia .ne
cessario para ~ bem do. real ·Se.rviço e desempe
nho de seus deveres, segundo o <que lhe permit
tião os tit. i6 e 40 d,o ·alvará do I º de Março ele l 
i~ i, que estabeleceu esta_Rea} Junta. A' .vista 
ele. todo o· exposto,. p.are:Oe a esta Junta o mesmô ' 
ql!le ao seu DeputadG Inte9clente, com quem · 
in.teir,amente se .cou fQrma, visto a grande neces
sida.~e alle&ada, afi.m de c1ue sejãq aomeadas as 
pes.s.oas ; .indicadas n~ soptedita ·,represenfação. 

,1 
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Vossa Alte~~ Re;:1l, por.ém mançl::ir~ o q1:1e fôr ser
vido. Rio de Janeiro, 15 de Outubro de 1815.
Carlos . Antonio Napion. -Caetano.Pimentel do 
V<j.bo.-Cp.rL~.s Jo~é , qos Rei.se Garna.f"'J«;>fio 
Gomes da ~ilveir.:i. Mendon.~?·-Manoel Carne;iro 
de Çai;n,pos. .-Foi votq o.Úepµt11dp T~~s,qur~iro. 

.J{.çsoluçiiç: -:-Como p~re.~.e; e ,p.pprovo a no
r;neaçilo .dos individuos .qu,ç a .Junta .da mioh~ 
!;leal Fazenda do!i ,A.rfepaes do l):xercito me pro~ 
põe p:i.ríl 1'-.raticante ciTectiYo, pílra l!_'il:ll dos A.r
mazens ~ e para Porteiro da S1;1cretaria, vi1>to pa
rEicer assim' necess<,1rio. para o b~m do .IJ}f1U real 
serviçq. Pala'cim do R'0 de ~*neiro. , 25 d'e Ql).tu
hro 4e 181~ ......~om a rub,rj,ça P,o ,Pdneipe Ue
gente Nosso Senhor.-:-- ~egisfada a p.. 167 dq 
[.iv. i º de Cqnsut,ta$. 

' 	 ' 
DECilETO nE 2'7 DE OUTUBR01 

' '' 
Coll. )}raf,• - D,~lll'a ,do. 

.- Havendo-me rer' resentado os Gçiwrl)ad9.res c1o 
fieino çle Portuga e dos j\lvarges, que os Pr,o
fe$sore's de philosophia e 'd.as esco)as de primei
ras l~tras não, se ;;i.chavão comprehei;iclidos·na dis
posição J,iteral do clecr.et() de 5 de Setem,bro de 
1759, que c9,n.eetle aos de r'betovica e de gram
rp.,aticçi fatina e grega o privilegio de aposentadq
ria activa, po1· .não ~starem _ aioda ecitão cre.adas 
·aquellas Cadéiras: e sendo huns e outros dignos 
g~ rninhp. real cons\de,ração, pelq interess;~nte fim 
;i gae se propÕe, de habilitar Os meu~ vassa!Los 
com OS ~)e)Ilel)bOS inçlispensaveis p~r·a O ,estudo 
qas artes e sciencias que mui particula.r ecuida- . 
dosamente desejo pri;irr,igver: hei por hem.~ am
pl\ando p. m!mci'onàda, disposição?. ordenar. ,q1,1e 
o~ Professores Regios d~'philosopliia. e das esco,
las pe primeiras letras, gozem da iiposen,taçloria 
activa, da mesma manéh'!J.. qull o~ referido de
creto se acha concedida aos de rhetorica e gram
matica !~tina e gregá. , A Mesa do .i;>escm.hargo 
d-0 Paço o tenha assim entendido e faça executar 
sem embargo de qu~~t?!s,quer leis oµ resoluções em 
coi;itrario. Palaeio do Rio d.e JaneAro, em 27 de 
Outubro qe 1813.-:- Co.m a rubrica ~() prjQy~pe 
j\egente Npss,o Senhor. 

ASSENTO DE 6 DE NÔVEMnno.'.Ass •. d11 Casa da Supplic,l!ç,ão. 

" 
Aos 6 dias ele ~OV!!mbro do an QO de 1815' es:

ta.ndo . ,Pr~seri~e~ . o Sr. João Antonfo Salt\),r .cl.e 
1.\'lendonça ~ do Conselho elo 'Principe ~I\_egei;ite 
Nosso Senhor, Secretario do Governo destes Rei
nos ,' Chanceller' da Casa da Su~plicação, e que 
serve de Reged9r, Desembargador do Paço e Pro
curador da Real Corôa;· e os Desembargadores 
de AggraViO.s da mesma .Cas.a .abajxo .as.signados, 
foi proposto pelo mesmo Sr. ,Chanceller, que se~ 
ve de Regedor, que achanào-se, pelo alvará de 
15 de l\ia;iQ do corrente anno, extinctas ~luas Ga
llªl1 9e Aggf,aivos, .fic.an.d.o esú~ ~edu.zidas a doze, 
s~ nfJere,ç~ãp \ nqtµral .Il).entfl as g:ran.des <luv.idas : 
J•º So~:r.e .o d~~tino qa\fl deveri~o ter. os feito_s que 

,. 
TOl\10 JI. 

actu.almeq.fç ·?!1 r~ph~9,, ~i~tri):rqifl9~ ás,duas casas, 
c\epii;na tercei~9 e dçg~rp.a q.u.~da a.gpra extin.o.ta~, , 
é qqé pellas corrcr:n ,;, pgs 11ua,e~ ainda at~ aqui se 
n~o tem tencipnai:J.o: ~· Sokr.e o fl.es~inl:! ~aquel
le_ê.fei!os 13m .que se tem jJ ~bertp tenpõés . e se 
aph~o :a, 1'0!0S. , 5° So!!f'e o <;lestipo _que , clev,erj~o 
ter- !J.<1!1eJiles reitÇl8 quP, ele fut!i1ro vi,erem_ I!Pf de,
p.end,çn,C~fF ás referidas c~s_as ~,. pela certt~a nel~as 
confll;ahida , .na fóqna ~la lf!i e é}SSento de 26 de 
M.arço de 1811. 

E. np.recendo muitq' dignas da mais ~~ri~ refl,e
xão as !}µvidas pr9posta13, se a,sse.l}~ou por unifor
midade de votos; que sendo este caso extraordj
narig, e qne ni,io pg1qia ,ser presente' na occasião 
do já r<(!erido. assento qu~ provjde.ncjo,u sobre 
c.ommisSÕ!lS, Sf:l dev,eria,poll).tu.io combinar .p.qpe 
convies.si( ag-0ra~ não so cow :i, lei, }}1a)l ig~íllJD.~q ; 
te eon;i: o sobred~to a.ssenro, p,elo qual i.noslrava à 
CfXP,.erien_ci1;1 J1aver -se ç.qps,egujqq Ofim, a que!,? m(1S
mo s,G propozera,. Q,ue por tapto, s,obre ó pi:i
meiro artígo que respeitava !W Q.es.tinp que de'"~''t 
r.iãG ter os feitos actuahµente di,stribujdo.s i1s d\laS 
éas'as extinct_i;ts; u'o~ qtla,,es 1;1in1a se não ha1ia ten
cjonado, si: 4evjíl abrir huma ljU>Va e part~culw 
qjstribl).ição, s.e~ p,r~paro ,,algwp e , beDJ;Pcio 
dos litigapte.s i por . Dil,~.Q. de 7J10ta .Ili1argina.l 1,ip;1~;:1
cl~ nos li..Yros <lil distribu~Ção xeguJa_r, principiando, 
na primeira Casíl d~ Aggravos .e s_çguipdo pe.las 
11,eguintes, coQformi:"o valor il na~urcz_a _dçis ·c.aq
s.as, na f6rrn1;1 do co9tu_me, ,com ª çl~cl,a.ração do 
assim si:r feita esta_di?.tri!:>u~~ão err1 gh&çryanc.i:a 
deste assento; ele mr-1,1ei,ra ,quf,l, ~e con_?erve hum~ 
perfeita igualdade nas doze casas que ficão exis
tindo. 	 ' ·• - ·- · 

Que sobre o segundo art:igo, que respeitava aos 
feitos que actualmente se aç.havão já a vozes com 
~e1)ções rias duas ca,sas ex.tiQctas, devião estes 
feitos assim .t~~ciO!l,l;J,dO§ P1as§a.r paríJ. a ,p,rim,.~ira 
cas,a, a qu;M .e,r,a a Cfll!l ·p.eJa e~~il;ic;ção. !hes fie.ava 
sendo a immediata. 

Sobre. q terceiro p,rt,~g;o, ql)e respeita ao cl.es~i
Qo que deveráõ te.r os feítos que d,e !)Ovo viere,\11 
á Relação por dep~µde,nç,i_a ,bu?car a çérteza cfas 
c;isàs, s.e ass.entou, p,0r un~f9rw,\d9de de voto~, 
qu,e não ob>'ltiil~~e ser ~s.ta hypothese a ma.is difij
cqltosa de dec~di.r, .er;i comtl)dQ necessario fixar 

_huma. regra confoi:;i;:p.e a ~ei e asscQto : e send.o 
p@,r huma parte i·~gra invariavel,, que o ,feito 
l;iuma vez <iistrib\1i<l,u a qualquer c,asá ,ní\o póçl.e 
Ç,esvi.ar-sc ela orclem natural das me!:!mas C<!Sas 
qµ.e se 1lhti . !Jeg·ue~; ,e ,pop QUtríl part~ send\) 
tambem re,g,r~ inv.ai:ia;vel, 'que o feito que í:IChá 
i,rn.pe.dimen.t'O em qualqµe.r casa em •que entra, · 
deve buscar ·comr.nissão para cor,rer d.ebaix.o ~la 
ip.esma distr,ibuiçiio na ordf<m das çasa§ ; resulta
va destas duas regras, que o feito que de fut1;1ro 
v~esse· por depeuclen~i;i. ~uscar a ce11tez.a das casas 
e não ele J q..izes ,, ckvero~a fazer-' e ,'cgncluso á prj 
meira Casa de Agg1<avos; po.r isso que não po
dendo haver mai9r embaraço do que era o da 
extincç.ão das duas referidas casas, havi11 pela lei 
lugar ao .caso d,e CQr,\er a distribuição segundo a 
ordem. das p51sas, seni que obstasse o .poder 
1!Contecer que a mesma·casa .primeira ti.v.~sse con
trahido certeza em segundo o,u t,erçei.ro t.ugar ; 
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porque então esta mesma casa pedirá commissão 
retrograda na fo rma do assento já referido, para 
que depois que acabadas forem as · certezas con
trahidas no feito pelos Juiz~s que já não existi
rem na Relação, possa o mesmo feito continuar 
na drdem regular da sua primeira distribuição ; 
sendo nesta hypothese iqcompativel a distribui
ção nova e particular , na fOrma do primeiro ar
tigo, porque esta se opporia ao curso natural do 
feito pela ordem das casas, na conformidade de 
.sua distribuição pdmeira que ja teve effeito, e 
de que pela lei e· assento já notado se não pode 
desviar. 

Ultimamente, que nos feitos tencionados e ven
cidos nas duas casas extinctas, que tendo saliido 
correm actualmente sobre embargos ou qualquer 
outro incidente, se abrisse a conclusão· aprimei
ra Casa de Aggravos, que ficará sendo Jufa d'o 

· relato rio e preparo dos refel'idos feitos; na forma: 
da pratica e· principio acima ad·optado d'e d'ever 
correr a distribuição. , 

E para assim cessarem as duvidas que sobre 
estes ·differentes artigds se poderião suscitar., se 
tomou este assento em Mesa grande, que o dito 
Sr. assignou com os Ministros que nelle votúrão. 
Como Regedor, Salter. -Dr. Guião.-Dr; Fa
ria. -Te~xeira. - Saraiva do· Amaral. - Percir<1· 
dos Santos. -Corrêa·. -Dr. Sou~a Sampaio. 
Veiga. -Bacel'lar. -Pereira. -Borges Silva.- 
Dr. Pedrosa. -Araujo. -Dr. Souza Azevp:lo. 
Guerreiro. - Rocha. -Gomes Teixeira. -Sar
me_nto. ~Liv. 2° da Supplicar:ão' fT.. 201 v. 

POR'rA.RIA DE. 12 DE NOVE!\lDRO,. 
1 

l\fan.uscripto authentico. 

O Principe Regente Nosso Senhor, attend'end·o· 
ao que lhe representou Fernando Dias-Paes Leme 
da Camara, Fidalgo Cavalheiro 1:l'a sua Casa, e 
Coronel de hum dos Regimedtos de Milicias da 
Capitania dó Rio de .Janeiro·; ha por bem fazei· 
mercê ao seu filho primogenito, Ped~o Dias·Paes 
Leme ~a Camara, da A1caidaria \\1011 da Cidade 
da Bahia, do senhorio da Vill'a de ~'lesende creada 
na Capitania da Parahiba, da quantia de cinco 
mil cruzados de renda annual nas passagens da 
mesma CapHania da Parahi-ba e· Parahibuna, e· 
das commen~as de Santo· Ericio de Sanfins da· 
Nespereira da: 'Ordem de · €hristo · no Bispado 
de Lamego, e de Alverca de Barrão, da mesma 
ordem , no patriarchado , tudo em verifica
ção da segunda das du-as vidas ao avõ deste Pe
dro Dias Paes Leme , de que se lhe passárão 
os despachos necessarios. E no fi no das· com
mendas que se acha nesta Secretr ria de Estado· 
dos Negocios elo Reino, fica posta a· verba neces
saria em observancia do real decreto de 12 'de 
;J ulho de 1754. P.alacio de Mafrai, em 'o 1º de· 
Outubro de i807. -Antonio de Áraujo de Aze
vedo. O Príncipe Regente Nosso 

1

Senhor ha por 
bem que pela porta1'ia acima escripta, se faça 
obra ·sem embargo do lapso do tempo. Pala cio 
do Rio de Janeiro, em 12 de Novembro de 11815. 
-Conde de Ag·uiar .-Ac/ta-se no Liv. 1º de Reg. 
de· Decretos, a fT.. 185 v. e 184. 

PROVISÃO DE i2 DE NOVEMílRO. • 

t}'fanuscripto authentico. 

Dom João por gra9a de Deos, Pri'ncipe Regen 
te de PO'rtugal e dos Algarves, etc. Faço saber a· 
vos Governador e Capitão General da Capitania· 
da Bahia: qne sendo-me presente o requerimento 
do Capitão Manoel Domillb"Ues d·e Carvalho., em' 
que se queix·a'Va da incompetencfa com que pela 
Mesa do Desembargo d'o Paço, estabelecida n-at 
Relação dessa· Cidade, se· concedêra· pro,·isão de 
supprimento do· seu consentimento para sua filha 
D. Maria C'fara da Silva !\fendes casar ·com o Te
nente João Pessoa d'a Silva; e attendendo ao que 
nelle .~e representou,, e ao mais que com respos
ta elo Desembargador Procurador d'e· Marinha Real 
Corôa e Fazenda se me expendeu na consulta , 
a que, COlll infoi:mação v015sa e do. Chanceller da 
mesma Relação, mandei proceder pela !\lesa do 
meu Desembargo do· Paço do Brazil, com cujo 
parecer fui servido conformar-me por minha im
mediara resolilção· ele 27 de Setembro do corren
te: hei poF bem declarar nulla, improc!!dente e 
de nenhum effeito a mencionada provisão, pois 
que sendo esra faculdade conferida unicamente fi 
Mesa do Desembargo do Pa90 pelo ah-ará de 29 
de N'o'Veml'>ro de 1775, que comprehendeu não 
so as Provincias do Reino, mas tambem as dos 
domínios ultramarinos, por ser dirigido aos Ma
gistrados e autoridades ctos mesmos d'ominios, 
igualmente não se podia en.tend'er conferida rr so· 
oredita Mesa dessa Relação, esfabelecidà cem 
jurisclicção !'imitada para certos _e determinados 
casos, e com a expressa clausula de não poder 
exced·er sem expressa mercê minha, ainda por 
motivo de igualdade. de· razão, estilo ou qualq.uer 
outro, e que mais se restringio no alvará de 22 
de Abril' de 1808 ,. · que· creou a Mesa do Desem
bargo do Paço pa1·a: todos os. negocios do Estad'o 
do Brazil e domínios ultramarinos' lf,Ue somen
te· pcrmittio a continuação do despacho da dita 
Mesa dessa- Relação nos casos d'o mesmo regi
mento,. entre os qu.aes- não se comprenende o 
presente. E por isso ,mando-i•qs que façais regis

. tar esta provisão nos livros 	cfa Relação àessa Ci
dade, para que mais não venha em du vid'a, e se 
abstenha de exceder· os limites da sua jurisdicção. 
Cumpri-o assim. O Príncipe Regente Nosso Se
nhor o mandou pelos Ministros abaixo assigna
dos, etc. - João Pedro Maynard da Fonseca e 
Sá a fez. no Rio de Janeiro, a 12 de Novembro 
de 1815~-Bemardo Jose de Sousa Lobato a fez 
escrever. -Francisco Antonio de Souza da Sil 
veira. - Monsenhor Miranda. -A'clza-se a fT.. 95 
v. do Liv. 1 º de notar:ão das ordens· expedidas pela 
Mesa do Desembargo do Par:o. 

DECl\.E'llO DE 13 Dll N0VEllIBllC!l. 

Coll. BDaz. - Delgado. 

Tend·o-me· sido presente pelas relações que o 
Marechal General, Commandante em Chefe dos 
Exercitos Alliados na Peninsula, o Duque da Vic
foria, e o Marecl~al do Exercito, Marquez de 
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Campo Maior, 'Commándante em Chefe das mi-
Hhas forças militares em Pol'tugal' dirigirão a rrii
nha real presença, refel"indo-me '10S termos os 
mais expressivos e distinctos, o heroico com
portamento que o meu exercito manifestou na 
occasião d"a famosa e memora,·el batalha de 21 
d~ Junho do presente anno contra o exercito 
FraMez; o completo ·triumpho que obtiverão os 
exercitos alijados junto -á· Cidade de Victoria; e 
tendo visto c·om a· mais viva satisfacão os rele
vântes elogios com qne aqu'elles invictÓs Generaes 
louvárão a intrepidez, o brio, a dest5!mida 're
solução e decisivo enthusfasmo -com que· ata
cáriio· as tl'opas hrimigas nas fortes posições 
que occupavão, e de que forão desalojadas 
com-· immensa perda, assim de combatentes 
como de artilheda e bagagens, não duvidan
do os mesmos· Generaes attestar-me terem sido 
taes as proezas feitas pelo· meu exercito naquelle 
·celebrado e veríturdso dia, ql1e merecendo o 
mais completo applauso, assim delles , illustres 
Chefes que o co:nduzirão pelo caminho da glo
ria, como de todo o exerci~o allíado que · pre
senciou seus altos feitos, foi reaonhecido"e pu
blicado que não havia infantaria na Europa me
lhor que a infantaria pol'tugueza; tendo sido esta 
arma a que ·mais se distinguio, por não haver 
permittido a configuração do terreno que as ou
tras armas tivessem sido empregadas com igual 
vantagem: querendo eu que seja constante quan
to 'me forão agrada veis e satisfactorias taes e tão 
distinctas provas • de valor e in'trepidez, regula-· 
das pela admiravel ordem e -disciplina 'militar 
cem que as minhas tropas se conduzirão e mos
trárão invencíveis, cobrindo-se de credito e ad
quirindo huma immortal gloria; e desejando eu 
semelhantemente que se não ignore quanto me 
lisongeio e préso ser o Príncipe 'Regente de tão 
fieis, leaes e valorosos vassallos, a quem nenhum 
úbstaculo e fadi'ga atemorisa, 'e que com despre
zo da morte arrostão os maiores perigos em de
foza da minha soberania, indepcndencia e s'alva
ção da patria, parecendo que a renovação de 
maiores difficuldades seja para elles hum oovo 
e.pungente incentivo, para emprehenderem maio
res e mais a~signaladas proezas: sou servido que 
este5 melis reaes e ag1·adecidos sentimentos, sug
geri•aos pelO' paternal amor que lhes consagro, 
sejão a todos co.nstantes e notorios pelas expres- : 
sões com que me praz louvar tão altos feitos. 
E ' tendo-me sido igualmente constante que as 
duas Brigadas de infantaria, compostas a pri
meira ' dos Regimentos n. 9 e 21, e do Batalhão 
de Caçadores n. 11 , commandada pelo Briga
deiro· l\'lanley · Power, ·e segunda formada pelos 

·Regimentos n. 11 e 25, e -pelo batalhão de Ca
çad&res nº 7, commandada pelo Coronel Gui
lherme Stubbs, ·achando-se pela casnaiidadé das 
posições cm · que estav'iio postadas, envolvidas 
nos 'pontos cm que a peleja se travava com lllj.ior 
calor e animosidade, havião com ·a maior intrc
p'idez, presença de espirito e sangue frio mar
chado direitas ao inimigo'· vencendo glorio!la• 
mente todos' os obstaculos e difficuldades extre
mosas que se lhes apresentavão, e conseguirão . 

d<!saloja-lo valoro'sai:nente de todas . ali suas' posi
ções, obtendo •merec~r por- hum.a tal con.ducta 
e'sclarecida a' a1dmiração e• a,Pplauso" do Duque 
Marechal General·, e não menos de todos os mi
litares do exercito alliado que presencjárão tã0 
decisivos feitos: querenda eu que a memoriarde tão 
rele,' ante condnct:a que a ' sorte 'da ' _guerFa e a 
casualidadé' das pdsições pa-i·eoia haver prepara
rado pára the~fro da impa·Vido comportamenl!o 
e gloria daquelles dous cprpos: hei por bem .pre
mia-los cqm a nobre recompensa de,,hum distinc
ti vo de honra, qué os 'torne notaveis como me
recem; e sou por tanto servido que nas bandel'
1·as dos sob1·editos {~ regimentos de infarataria n. 
9, 21 , 11 e 23, que compoem as ,referidas duas 
llrigadas, se ,haja de pôr, circundando as .mi
nha's reacs armas -, a 'seguinte :inscripção .em ler 
trns de ouro: '«\Julga.reis qual he mais exceUen
te - Se ser do muriélo rei ou de tal gente » a 

, qual se conservará nas mesmas bandeiras para 
memoria, em quanto em cada hum dos regimen
tos sob reditos ·existir: vivo algum official, offi
cial inferior ou soldado , do que a·ssistirão á ba
talha de Victoria, e sô deverá 'terminar emi eada 
corpo com a. morte do' ultimo destes indi~iduos. 
E eomo o.s batalhões de Caçadores não 'tem ban
deirns, hei por bem concede-las aos dous batalhões 
n. 7 e 11, acima' mencionados, para usarem 
dellas nas parildas, e conservarém-nas · debaixo 
das mesmas cl!).us~lás que ficão determinadas 
para os 4 regimentos de infanterfa; devendo es- . 
tas bandeiras ser formadas 'e esquarteladas pelas 
côres que dénotão ·o distinctivo da. minha real 
casa, azul e escarlate, ficando as minhas reaes 
armas no centro, e logo abaixo huma palma cir
cundada pela inscripção : « DistiD'ctos vós . sereis 
na Luza historia-Com os louros -que colhestes na 
victoria. » Os Governadores cio Reino d·e Portu
gal e dos Algarves''º tenhão · assim entendido·, e 
o- fação ·exeeuta1· _com os despachos necessarios. 
Palacio· da· Real Fazenda de Santa Cruz,, em 15 
de NovemhTo ·de ·1·8·1'5'. -Com a l'Ubrica do ·Pr.in
cipe Regénte •Nosso · Senhor. · 

-
BE.SOLUÇÃO.DE i5 DE NOVEMBRO. 

l'llanuscripto authentico. 

Senhor. - Por a1'isó de 5 de .Agosto preceden
te, expedido pela Secretaria de ·Estado dos Ne
gocios Estrangeiros e da Guerra, foi Vossa Alte
za Real servido ordenar que e'sta Real Junta da 
Fazenda dos Arsenaes do . Exercito,. consultasse 
com effeito sobre o requerimento de Manoel Gon
çahes Ferreira, negociante d·e madeiras; expõe 
o supplicante que; pela attestaçãor que juntára do 
Deputado Intendente desta Real Junta, mostra
va ter supprido e estar suppi:indo ao Arsenal Real 
do Exercito, com a madeira precisa, não só para 
as obras do mesmo Arsenal, como para a Real 
Fabrica da Polvora, apes.ar de se lhe. dever avul
tada quantia. E porque ás vezes era obrig~do a 
supprir éom o mesmo genero do Arsenal Real da 
Marinha, causando isto contestações e duvidas 
com o supprimento do Arsenal, Real do Exercito, 

http:BE.SOLU��O.DE
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l!lem. o s1!1,ppHca1ite podia aibMtar 11 t()nto, neljt'), t~.. 
nha ' liundos.1suffi.cientJ:1s para poderi accuc;lif aQ& 
en.JP'átes . 'que ,resultão destes· s.up.priµi.f;lntos: poi: 
t'auto supplico.!va a. Vossl). .i\.he~a ·\l!'lí!l se•digria&s.jl 
manda1· por sua re11l determina2fü:i, que fpsse .es-; 
euso de dau madeiras palia 'º .(\,rsenal·da ~Ja,d.nhA 
ou ' outra, ··quaiquei· llt:p1.wtipã9 ,. fical)çlo s6 0bri
gado a plinistra-làii ª 'C:\ A:r~ena1l çlo .Jj:~ercito. Ma11
dand'O esta Real JuntGI; que ~ seu Pflputado In
tendente informasse o mesljXl.Q3 assim -9 praticou, 
exp<ilUdo1:que 0 supplka9te tinha ~idp o unico 
que ·se quiz en.caJ'regar de s.uppdr i;o~ maqeir~w 
necesoarias p:a1.1;i. o ser·Yiço do Arsenal Real do ;Ex
ercito •, 1e todas' as mais .1lepq·rti9Çies q1,1e são an~ 
nexas, como :ar Real fabrica da Pohora, ca~a d11s. 
A'rmas, li'ontale2as e ~quartelamentos, cujo sup
p11iinento. tém .füito e c0ntb;1úa a fazer., não so 
'OOm as. ma.D:eil'as. do seu · al'rnazem, mas (,lté com
pra11do . com d seu dinheirQ a,s que se fazem 
precisas, ap.esa,r da.s ·clen:iora.s dos p&gamento& • 
para 'nã.o sentireJU faltai> os çon~in1,1açlos a (liffe
r'entes objectos. que ex~je o 1~eal serviço. E q1,1e 
s.end.011 disP'eusado 1 José Cardoso . Nogueira ,dq 
S?PJlHliT cem ·as iSua$, m1uleiras ao · At'?enal ela .~Jíl,1 
rinha, tão .sómente poi:qµe !).S çlq.va para o Qu-0,J!Ó', 
tel' do ~· regimento ,ele li11hq. . desta Côrte, jul
gava por tairato que o.supplioa.11te tinh& maipres mo.
ti vos pana1ig,ualmentci ser ·dispensado, pois que ~ó 
deste modo pode·Ria b.ern supprir1 a Jlepart.i9ão do 
Arse.nal lil"'eal ·d(j) ~x;er<i:Ho, -qU.e, pelas 'demoras ele 
pagamentos, não po'deria façilm_ente achai' quem 
tão promptamcnte o fizesse. Dando"se de tudo vis
ta ao rDep.~tado D.ese:mb_argador F,iscal, o mesmo 
respoml:.eu.: Q,u,e nã.o' ,t<Jndo o ~upplicante fundos 
bastantes para f.órdileaer .com .a~ madeiras precjsas 
aos dous Ar.seM.<ts d>a Marin,l,1a ,e elo ]j:4ercito, co,rp.o 
allegiava 6o seu .requedrue1)to, ..em razão .d1os e\~P'1-
tes que tinha nos resp:ecti VO$ pag.awe,Qtos, ao mes
mo'<tiem:i;pio .(!jue se nJ;O!l,t};ava 1p.ela . infqnnação jnr;i~ 

. .ta d0 D:.eputa<lo 'lnteJ1dente, que no A,rsenal l}ea.l 
do Ex~oitó e F&brica ela Polvora se -<;011su.mi<) 
diariamente porção .c.Q'nsülerav1el destes ortigos; 
e que, pa.ra não faltar a elles, muitas vezes adian
tava o mesmo supplicante _dinheiro:> seus, para 
os ir comprar ás ou.tras. ,es_tancias ; que era por 
isso digna d'e corisideraçao à' "reprdeflt1.1\;ão' afim 
de que f)que seudo rp,ai~ .P.ern ~ervido o Aroenal 
Real do Exercito, 'com o prompto supprimento 
das madefo~s n.eQessarias; o· co.m estas condições 
se ·dev.€ria cotisu.ltal'· o. I'equ.eriolnento do suppli
·caF!te• A~ msta .de todo o.el!lp.osJ;e,, ~;i,re(\e a ieSta 
iil.eal .iJ t!Ú1 ta,. conform;rndo;-se • o,om informé\Ç~O 
do illleputado lriten~lenté e -respo5ta lo• .Depqta,qo 
D.esemh.!IT.ga'don Fis.catl, que .o &u,ppltioa:nte d13ve.xi\ 
sér is.errto, de ·, su.pji>iri11 .e<i>'.lifl ·ª'5;, S1,1as n1ac):eiras, ,;;lQ 

êseMlt._da jj.arinha. ·ou outra qi:Ualquer1 l'eparti 
ção,- afim de poder be.m. ser'v.ir.n. es.tr J~Jl5011íÜ d<') 
iExP..l'ei1l0. •Vossa 'A,lJ:cza 1ReaL .p0:rém ' @\\!il.da~·~ o 
.que. fôr •serv;ido. iR;io de Jan·ei,ro? 2.7 ·;9€ SeteliQ~ 
bro de 1.8.13 . ..,...-G.arlQS Aoto11ip · Napion. --.C.ae
tan.o·RimemteJ.lda. V,abii>. _-7"1.C~rlos .Jo~é dpa :til.eis, .ç 
.G aima. ""'"i\laTianu{) 1J0.llé )?er;i,;ip,O da FQni;eca. ,_. 
;Mau.oel Carneiro ·de,.Campos. ' · 1 " , ,_. 
"'" !Besolwçãe.·....,.·C:omo :Pa.,reoe.,1 J?alacio c1<1.· ~f\~13Q'i 
i:}iucl.e S.abta> Cr111~, · ~ .~ d,e ~PV\!l lJlJJpo, ·~e. , 1S 5,. 1;r 

( 

CoI.Jl a FUQ}'i!)~c clo.,, J?pjMiw~ · J,,lçgep,tÇ,1.lNO&SO se~ 
rihor.~JlegM14t1 p, ,f1,. , 1~gf[o /,i'Q• . 1~ d~ Co.1.1~ul,tas. 

(J 
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Goll. Bra.z. 
' 1 t l 

En o :t;>rillcipe Rçgente (aço saper aos qµe este 
meu alvar~ com força de le~ vire.J;Jl, ;que s1~bipdo 
á ~inha f~al prf;lSei;iça ,a mp,plica. de huma graqde 
parte dos Mineiros .que ll~ occupão na çxtrac.çiio 
do oul'o com fabrioa;; pequenas, p.edingo-m~ · íl 
graça ele lhes cqnce<ler eiµ t,oda.q. ·extensão o& pri
vilegias quc ..peilo decr~lo de 19 de Fevereiro de 
175~, e r,esolu~o de .iu de Junho de 1758 foriio 
concedidos aos l\iineü·os q1m traballiiio com (a... 
br.~cas . effectiv,as dii trinta ou mai11 esora·vos pro... 
prios, para lhes [\ão sçrem executadas ou penJ10n 
radas <1s di~a& fabdcas, as1qu(l,e,s, $eHdo IDl\ito e 
cada vez ma,i~ d'spendiosa•, só com es\e privile.
gio podem subsis~~r; e const<1odo-mc tambem por 
uJiicio do Juiii . ;Executor · qA mfoha Real Fazenda 
da Capitan\a de J.\'.!.ii;ws ÇeríJ.eS a djversa intelUgen~ 
eia qun se tell,l dado ao referido cl<:crnto sobre a 
coLQ.preh,ensão qas divjclas ,fiscaes, n?-que tem 
havidcy julgados , contral)ictoriQs i q~1E})'endo eu 
pôr terrn,o a esta§ duvidas,, ~ au;x:ilia11 com igual
dq.de a todos os m1ms vas.sall.os que , se empregão 
na escavação do .ouro ; conciliaodQ ao .rp.esi;nQ 
tempo o direito do11 ç,redqres que pRetenderem o 
embolso das suas dividas ; desejando promover o 
augmento deste ramo import;,mte da mineração' 
que 0onstituc hurq manancial da prosperidade 
d-0s me.us ,Estados. e das rend,as .da minqa Corôa; 
• iittendendo por huma- parte a que os, l\'lini:iros 
pol:ire? tem Q mesmo çlireito que os l\'l\neirQ,s ~ ricos 
á minha real protecção ;e maior necessjdadç, de 
serem apill).açlos ,e soccoi:ridos ; e considerando 
pela1outra, ~Ll,le 9 privilegio q11,1e ell,es me suppli
cão fôr.a conceç!jd.o em geral e se.t;r.J. restrioção de 
fab1;icas pequenas" 19go nos principias do desco
brin}.entQ do ou~·o_, pelo a\,rnrq de 8 d~ Agosto de 
1618 § 13, .a f;J.vor cios Mineiros das Çapitanias 
de S. Pq.ulo e de S. ,Vicente; por to elos .estes mo
tivos, e conform<111do-me. cqm o parecer da !\'.lesa 
do meu Desembargo do J>aço, que sopre esta 
mâ.teria m~ c1onsultou, ,()>t~vi<;lo , o Procurador da 
· ,n,inha , ~.eal~Corôa f3 Fµzepdfl ,1 90·1) s~riv~<)o orde
IJtlr ~Q~ di~QS re,speí~o,s (> se,gµiiote ,ir 

1. • Qµe os Mineiros empi·eg;id,os .,na e~tracção 
çl.r;> our,o c9i;n, {\l.bricíls el!ect~v~s, seja q1J.al rfôr o. 
.numer.o de escravos de que ,ella& se com.p0inhão ~ 
n~o possão ser exect.;t~das new pl'mhorad;J.s.as~suas 
lí!vras e, fabricas ,.,nem ps ~scravos, forram~ntas, 
~0$trurper1,tos ç ~ai~ . pertenci;s çlella;S; .e çstç pri
"*gio. $e . observari1 geçalmentç íl ~espeitQ de 
Lg1açscmer · ~liviçl&s, pos.to . qµe , c.c;>np·ahidas ant.~$ 
i!a ,pqp,se •e ereqçllo, da.s Jíl;v,ras1eJahrioas~ ~ ,11i1ada 
no cas9, P,,e qµe esÇ;1'9 ~P.es estej~o i:~pf3cia}.,i;nente 
l;i}'4othec11~líls iPPi: ~oJ. ou eo~ltraç~o, 

, ~· 1~ SliW , ~rvN.'1 Q .~cl,an.1r .que e$/;() p.r~vHii,gjq 
.cpg::ipr,epende as diviçl,q.s, fi.scaes, , p<;>r p!'lr mii:1ha . 
Y,PJ,l~auç qu13 ,çis .Mini;~ros . _fli.Q!Lem .nesta parte d~ 
n:iç~ma graça qn~1 ·J1 .Ord, clp liv,: 3° tjt. ~6 ·§ 24 
~9.l·ilCecl~n ,a,os , lpvr.a~t;JFflS~ !l j(l. <lílntes lhes tinha 
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sido concedid:i. por El-Rei D: Manoel, ele ventu
rosa memoria, nas suas 01·d. li v. 5° tit. 6i § 11. 

E mando que nenhlllJl Mineiro po!sa renunciar 
. os privilegias que por est~ alvará lhe liberaliso, 

por serem dados não só em particular beneficio 
seu, mas tambem, e muito principalmente, eni 
-contemplação das utilidades que delles resultão 
aos meus Estados e á minha Real Corôa. 

5. º Os credores dos Mineiros que por este al
vará ficão privados de procurar o embolso das 
suas dividas pelas laYras e fabricas privilegiadas, 
poderáõ busca-lo por outros quaesquer bens que 
os devedores possuírem, e pela terça parte dos 
lucros apurados das mesmas lavras e fabricas ' 
fazendo correr sobre dias as suas execuçqes na 
fórma das leis do Reino. 

4. º No caso de serem as dividas maiores, ou 
ainda iguaes ao valor das fabricas dos devedores, 
avaliadas para este firp as terras mineraes, escra
vos, ferramentas e mais pertences, poderaõ os 
credores levar sobre ellas as suas execuções ; com 
tanto porém que o estabelecimento da mineração 
se não destrua, e, seja arrematado em tQda a sua 
integridade, e com todas as suas terras e escravos 
a hum só licitante. Isto mesmo se observará 
com o credor se a fabrica lhe fôr adjudicada por 
falta de licitante e remissão. · 

E este se cumprirá como helle se contém. Pelo 
que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro, a 17 
de Novembro de 1815.-PnINCIPE com guarda.
Com os registos competentes. 

DECRETO DE 19 DE NOVEMIJRO, 

l\1anuscripto authentico. 

Tendo-me sido presente o requerimento que 
D. Barbara Emitia Adelaide Fernandes Pinheiro 
fez subir á minha real presença, em que se queixa 
da sentença profedda na Casa da Supplicação 
sobre o homicídio de seu marido José Joaquim 
da Cunha, pela qual sentença forão absolvidos 
Antonio C,a.rlos Ribeiro de Andrada l)iachado e 
Silva, e seu irmão Francisco Eugenio de Andra
d.a, . que se considera vão mandantes elo referido 
homicídio, e condemnados a degredo João Ribas 
e Victorianno, que se entendia serem mandatarios 
do II}.esmo homicídio; pedindo a supplicante que 
eu fosse servido nomear mais Juízes para a de
cisão dos embargos,.com que a supplicante pre
tende oppôr-se á dita sentença ; e h.avenclo eu 
considerado quanto .convém que em casos tão 
atrozes como he o de que se trata, e de tão diffi
cH exame, se facilitem todos os meios conducen.,. 
tes a descobrir a verdade, ou seja para que ·mais 
am piamente se manifeste a innocencia dos réos, oQ. 
seja para os reconhecer como taes para serem. 
rigorosamente punidos , e para que o exe:qiplo 
de bum severo castigo haja de cohibfr semel,han
tes attentados, que tanto offendem a segQ.ran~a 
pu.bJica e domestica, de que 51uero que os meus 
fieis vassallos hajão de goz?r debaixo do meu sq
p11emo .e paternal Gov.erno: sou sei·vido que o 
Chanceller da Casa da Supplicação, que ora ser
~e de Regedor da mesma Casa, haja de nomear 

T01\IO IJ, 

mais quatro Juizes, além dos que o f~rão na. 
sentença, para julgarem com elles os embargos á 
mesma .senteBça que a supplicante tiver offerecj
clo. O Cbanceller da Casa µa Supplicação o te
nha assim entendido e faça executar. Palacio ela 
Real Fazenda de Santa Cruz, em 19 de Novem
bro de 1815. -Com a rub11ica do Principe Re
gente Nosso Senhor.-Acha-se no Liv. I ºde Reg. 
das Ordens R'{}gias da Casa da Supp.üc.ação, á fl. 191. 

PROVISÃO D~ 24 DE NOVEMIJRO. 

Regim. das Mercês. 

O Conde de Aguiar, do Conselho ' de Esta
do, etc. Faço saber á Junta da Real Fazenda da 
Capitania da Bahia, que sendo presente á Sua 
Alteza Real o Priricipe Regente Nosso Senhor a 
sua conta de 5o de Agosto do corrente anno, so
bre as difilculdades que encontr-a a intelligencia 
do alvará de 20 de Outubro de 1812, he o mes
mo Senhor servido determinar o seguinte: I º Que 
o imposto sobre l!S carruagens e seges , estabele
cido no § I º do dito alvará, não comprehende 
quantas se possuem' mas sim as que se poem ,em 
effectivo uso ao mesmo tempo, havendo para 
isso os criados e parelhas compet,entes. 2° Que 
a imposição sobre as lojas, armazens', tabernas, 
botequins, etc. deverá ter lugar na fórma decla
rada no § 2°, ficando porém ao arhitrfo da Junta 
o isentar da contribuição os que se qualificarem 
tão pobres, que .não ptiderem com o pagamento 
da contribuição, precedendo as competentes in
formações, e sendo ouvido o Ministro encarrega
do do lançamento. 3º Que a isenção declarada nQ 
mesmo § 2° se deve entendey das lojas, l:iote
quins e tabernas situadas nas estradas para com
modidades dos viajantes, por se supporeminsigni
ficantes, e bem assim as das Capellas, Arraiaes e 
pequenas Povoações; entendendo-se porém com
prehendidas as que pocl.erem pagar a contribui
ção, ainda que em taes Povoações não resida 
Magistrado de Vara Branca ; pois que sempre de
veráõ ser comprehendiclas no Termo ou Cómarca 
de algum tal Magistrado. 4º Que a imposição 
sobre as embarcações deverá ter lugar na fórma 
declarada no § 5°, sem que se consider.em isentas 
as emharcaçõ.es e canôas de ser;vi90 particular , 
qúalquer que sejão, ou pessoaes ou de transporte 
de generos proprios, á excepção unicamente das 
jangadas, canôas e barcos de pescaria, e daquel
les âe pessoas que perante a Junta se qualificarem · 
e reconhecerem pobres e indigentes; procedendo
se neste exame com toda a circunspecção ex-offi
cio, e sem despeza.alguma dos collectados. 5• Que 
s.eges, lojas, botequins, tabernas, e mais obj~c
tos especificados no alvará, não ficão ..isentos do 
imppsto, por não existirem no acto do lan.çamen
to, mas sc:ráõ a elles sujeitos por inteiro em 
qualquer dia do anuo em ,que tiverem lugar, 
pro.ce.dendo-se á cobrança , e Sel)do aYisados os 
devedores pelo resEectivo Ministro, pa1'a effec
tuar.em o pagamento dentro do prazo de hu~ mez, 
com pena de se pr.oceder á execução, remettcnd.o:
se no fi'm de cada semestre a relação dos collec .. 

24 

http:emharca��.es
http:consider.em


9ti ANNO DE 1813. 
ta:dos que accrescêrão ao lançamento, para a elle 
ser addicionada, e sendo declarado nas_guias que 
acompanharem as remessas de cl.inheiro prove
nien~e de taes pagamentos que procedem de col
lectados que accrescêrão ao lançame.nto. 6° Que 

·essa Junta proceda com a maior actividacle nesta 
collecta, fazendo prompta remessa ao Real Erario 
das quantias que se forem arrecadando, aüm de se 
poder inteirar a quota estabelecida para augmento 
do fundo do Banco elo Brazil, enviando ao mes
mo Erario os balanços e contas particulares desta 
collecta, con)untam~nte com os mais balanços e 
contas da sua competencia, que lie obrigada a re
metter. O que se participa á dita Junta para sua 
intelligencia e assim o executar. João Carlos Cor-. 
rêa Lemos a fez no Rio de Janeiro, em 2{~ de No
vembro de 1813.-Manoel Joaquim Freire a fez 
escrevel'. -Conde ae Aguiar. -lUarcellino An
tonio de Souza. 

PROVIS.\.O DE 2{J. DE NOVEMilRO. 

'Manuscripto authcnticu. 

O Conde de Aguiar, do Conselho de Esta
do, etc. Faço saber' á Junta da Administração e 
Arrecadação. da Real Fazenda da Capit.ania do 
Rio Grande de S. Pedro do Sul; . que vendo-se 
no mesmo Real Erario a sua conta de 22 de Ja
neiro de 1811, em que por occasião de J'espon
der sobre a falta de pagamento do ordenado que 
compete ao Padre Thomé fadz de Souza, Pro
fessor de grammatica latina dessa Capitania, ex
punha tambem a necessidade de 

1
se estabelecer 

-nella o subsidio literario para taes despezas, como 
já havia representado . ao Real Erario de Lisboa 
em 4 de Fevereiro de 1806, com a copia do ter
mo tomado em sessão de 28 de Janeiro do mes
mo anno, e depois em 12 de Junho de i·807, e 
finalmente a este Real Erario com as copias elos 
mesmos officios ; e sendo por tanto presente. ao 
Príncipe Regente Nosso Senhor esta materia e as 
razões allegadas pela mesma Junfa para se de
verem isentar i:lo imposto de 320 rs. determina
cl.o na carta regia de 25 de Agosto de 1805, as 
t:abeças de . gado que se matasse nos açougues 
para salg·ar e seccar, ficando sómente sujeitas as 
que nelles se cortassem para vender, pelo prejuízo 
que de contrario viria a experimentar a Heal Fa
zenda com a diminuição do commercio elas mes
mas carnes salgadas : foi o mesmo Senhor servi
do determinar, tendo consideração a todo o re
ferido e ao mais que se expendeu, ouvindo o 
Desembargador Procurador Regio, que logo e sem 
demora faça a mesma Junta estabelecer o referi
do ,imposto do subsidio literario nessa Capitania, 
na conformidade da lei da sua creação, em vir
tude da qual se estabeleceu nas mais Capitanias 
do Estado do Brazil, e que, não obstante o deter
minado na sohredita carta regia de '25 de Agosta 
de 1805, sejão isentas do imposto pe 320 rs. só
mente as cabeças de gado que se cortarem para 
~algar-se e seccar, na fórma que ponderou a mes
ma Junta no precitado termo de 2& de Janeiro ele 
1806, ficando, quanto ao.mais, em seu inteiro 

vigor a dita carta regia, quer a respeito dos lha 
rs. por cada huma rez das que se matarem para 
vender, tenh\ü, ou não dez arrobas cada li uma, 
quer sobre os 10 rs. pqr medida de aguardente, 
regulada esta pela canada de Lisboa, seguindo a 
mes1;na .Junta, no que fôr applicavel, a.s ordens 
por copia inclusas, assignadas por Antonio M•a
rianno de Azevedo, Contador Geral <la segunda 
Repartição do· dito Real Erario, que forão expe
cliclas a algumas das Capilanias ao sobredito res
peito. O que a mesma Junta assim cumprirá sem 
duviJa alguma como nesta se lhe ordena, dando 
Jogo conta do que se tiver posto em execução. 
Anacleto Venancio Valdetaro a fez. Rio de Ja
neiro, em 24 <lc Novembro de 1813. - A ntonió 
Marianno de Azevedo a fez escre'Ver. -Conde ll C' 

Aguiar. 

A,LVA11A' DE 2f.t. DE NOVEMBRO. 

Coll'. Braz. 

Eu· o Príncipe Regente faço saber aos que 
este meu alvará com força de lei virem, que ten
do tornado na minha real consideração os map
pas de população deste estado do Brazil, que 
mandei subirá minha real presença, e manifes
tando-se á vista delles, que o numero dos seus 
habitantes •não he ainda proporcionado á vasta 
extensão dos meus clominios nesta parte do mun
do, e que he por tanto insulllciente para supprir 
e cfl'eituar, com a promptidão que tenho recom
mcndado, os importantes trabalhos que em mui
tas partes se tem já realisado, taes como de aber
turas , de communicações interiores, assim por 
tena, como pelos rios, entre esta Capital e as 
difl'erentes Capitanias desle Jmperio; o augmen
to da agricultura ; as plantações de canhamos, 
<le especiarias e de oul_ros generos de grande 
importancia e de conhecida utilidade, assim para 
o consumo interno, como para exporlação; o 
estabelecimento de Fabricas, que tenho ordena
do; a exploração e extracção dos preciosos pro
ductos dos reinos mineral e vegetal, que tenho 
animado e protegido; artigos ele que abunda este 
ditoso e oppulento paiz, especialmente favoreci
do na distribuição elas r!quezas repartidas pelas 
outras parles do globo: e que tendo considerado 
semelhantemente que as disposições providentes 
que tenho ordenado a bem da população destes 
mei1s domínios, não podem repentinamente pro
duzir os seus saudaveis effoitos' por dependerem 
do successi vo trato do tempo, n:io sendo por iss~ 
possível facilitar o supprimento dos operarias, 
que a enfermidade e a morte diariamente inha
bilitão ou extinguem; se me fez manifesta a ur
gente necessidade de permillir o arbítrio, até ago
ra praticado , de conduzir e exportar dos portos 
de Afriüa braços que houvessem de auxiliar e pro
mover o augmento da agricultura e da industria, 
c~rocurar, por huma maior massa de trabalho, 
maior abundancia de producções. l\las, tendo
me sido presente o tratamento duro e inhumano, 
que no transito dos portos africanos para os· do 
Brazil sofl'rem os negros que delles se extrahem; 
chegando a tal extremo a barbaridade e sordi~a 
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avareza de muitos dos mestres das embarcações 
qJJUe os conduzem, que, seduzidos pela fatal am
bição de adquirir fretes, e de faze, maiores ga
nhos; sobrecarregão os na;vios, admittinclo "nelles 
muito inaioF numero de negros do que podem 
convenientemente conter; faltando-lhes com ali
.mentos necessarios para a subsistencia dell.es, não 
só na quantidade, mas attí na qualidade, por lhes 
fornecerem generos avariados e corruptos, que 
podem haver mais em coata.; resultando ele hum 
tão abominavel trafico, que se. não pó<le encarar 
sem horror e indignação, manifestarem-se e~fer
mida<les, que, por falta de cmativo e conveniente ' 
tratamento, nãp tardã0 a fazerem-se epidemicas 
e mortaes, como a experiencia infelizmente tem 
mostrado: não podendo os meus constantes . e 
natul'aes sentimentos de humanidade e beneücen
cia tolerar a continuação ele tacs actos ele barba
ridade, commcttidos com manifesta transgressão 
dos direitos divino e natural, e regias disposições 
dos Senhores Reis meus augustos proge'nitores, 
transcriptas nos alvarás de 18 ele Março de 1684,, 
e na carta de lei do 1° de Julho de 1730, que 
mando observar em todas aquellas partos que por 
este meu, alvará não forem derogadas ou substi
tui<las por outras disposições mais conformes ao 
presente estado das cousas, e ao adiantamento 
e perfeição a que tem chegado os conhecimentos 
physicos, e novas descobertas chimicas, maior
mente na parte que respeita ao importante objec
to da saude publica: sou servido determinar e 
prescrever as seguintes providencias, que invio
lavelmente .se dcveritõ observar e cumprir. · 

1. º Convindo para a saude e viela dos ne
gros que dos portos de Africa se conduzem para 
os deste Esta1lo do Brazil, que elles tenhão , 
durante a passagem , lugar sufficiente em quç se 
po'ssão recostar, e gozar daquelle descanço indis
pensavel para a conservação delles, não devendo 
as dimensões do espaço necessario para aquelle 
fim depencler do arbítrio ou capricho dos Mes
tres das embarcações, suppostos os mothros que 
já ficão referidos: hei por bem determinar, con
formando-me ús proporções .que outros Estados 
illuminados estabelecêrão relativamente a este 
objecto, e que a experiencia constante manifes
tou corresponder aos fins que tenho cm vis,ta; 
que os navios que se empregarem no transporte 
dos negros, não hajão de receber maior numero 
delles, do que aquellc que corresponder á pro
porção de cindi negros por cada duas toaeladas; 
e esta proporção só terú lugar até a qu~ntia de 
duzentas e huma toneladas ; porque ' a rel:'peito 
das toneladas addicionaes, além das duzentas e 
huma que acima ficão mencionadas, permitto 
que sómente se admitta hum negro por cada~to
nelada addicional. E para prevenir as fraudes 
que se poderião praticar conduzindo maior nu
Jllero de .individuos do que 'os que ficão regula
dos pelas estabelecidas disposições, e acaute'far 
sernelhantemente os extravios dos meus reaes di
reitos, e engano que commettem alguns Mestres 
de embarcações, que condµzindó negros por s.ua 
conta e por conta de particulares, costtimão sup
prir a falta dos seus proprios negros ,i quando 

esta acontece por molestia ou outro qualquer in
fortunio, apropxiando-se dos negros de outros 
proprietarios, e fazendo iniqua e dolosamente 
solfrer a estes a perda, quando só devia recanir 
sobre o mesmo Mestre: determino que cada em
barcação haja de ter hum livro de carga, dístri
lrnido .da mesma forma dos que servem para as 
fazendas: que na margem . esquerda àeste livro 
se carregue o numero dos Africanos que embar
oúrão, com a clistincção do sexo; declarando-se 
se são adultos ou crianças; a quem vem consig
nndos, e indicando-se a marca distinctiva que 
o denote; <leYendo ser na columna ou margem do 
lado direito que se faça em frente a descarga elo 
individuo que fallecer, declarando-se a sua qua
liJade, marca e o consignatario a que era remet
tido. E repugnando altamente aos sentimentos de 
humanidade que se permjtta que taes ·marcas se 
imprimão com .ferro quente .: d.e termino que tão 
harbaro invento mais se não p1·atique, devendo 
substituir-se por huma manilha ou coleira, em 
que se grave a marca que haja de-servir de ' d.is
tinctivo; ficando sujeitos O's que o contrario pra
ticarem á pena da Ord. liv. 5° tit. 56 § 1 º in 
principio. Para a devida legalidade da escriptu~ 
ração acima indicada: mando que o livro em que 
ella se fü·er, seja rubricado pçlo Juiz da Alfan
deg·a ou quem seu lugar · fizer no porto de que 
sabir a embarcação; devendo os Mestres, logo 
que derem entrada nos po,rtos deste Estado do 
Brazil, a·presentar este livro ás inspecções e au.
tori<lades; que eu para isso' ho1,1 vei· de estabele- • 
cer; e succeclendo que, em transgres~o do que 
tenho determinado, se introduza maior numero 
ele negros à bordo do que aquelle qne fica esta
belecido, incorreráõ os transgressores nas penas 
.declaradas pela carta ele lei do 1 º de Julho ele 
1730, que nesta parre mando que se observe 
como nella se contém; e. para que possa legal·
mente constar se se observa esta minha real de
terminação, mando que· as embarcações empre
gadas nesta conducção e transporte sejão visitadas 
ao tempo da sahida do porto em que carregárão, 
e ao da chegada áquelle a que se destinão, pelos 
respectivos Juizes da Alfandega, Interí<lencia ou 
daquella autoridade que eu houver de destinar 
para aquelle effeito. 

2. º Importando' semelhantemente para a con
servação da sande, e para a precaução e curativo 
elas molestias a assistencia de hum habil Cirur- . 
gião : ordeno que todas as embarcações destina
das .para a ' conclucção elos negros levem hum· 
Cirurgião perito ; e faltando este , !le lhes não 
permitti,rá a sahida. E convindo premiar aquelles 
que pela sua pericia , desvelo e humanidade 
contribujrem .para a conservação ela sande , e 
para o curativo ·e restabelecimento dos neg,ros 
que se conduzirem para estes · portos do Brazil : 
sou servido determina.r, que succedendo não 
exceder de dous por cento o numero dos que 
morrerem na passagem dos portos de Africa para 
os do Brazil, haja de se premiar o Mestre aa em
barcação· com a gratificação de 240,:tf; rs., e de 
120€/1)1rs. o Cfruiigião ; e não excedepdo o nume
ro dos mortos de tres por cento, se concederá 
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assim ao Mestre como ao Cirurgião metade da 
gratificação qae acima fica indicada, a qual será 
paga pelo cofre da saude; e quando' succeda que 
o numero dqs mortos seja tal que faça suspeitar 
descuido, ou na execução das providencias des
tinadas para a salubridade dos passageiros, ou no 
curativo dos enfermos: determino que o Ouvidor 
do Crime, a quem mando se apresentem os map·· 
pas necrologicos de cada embarcação, haja de 
proceder a huma rigorosa devassa, afim de serem 
punidos severamente, na conformidade das leis, 
aquelles que se provar terem deixado de executar 

· as minhas reaes ordens relativas ao cumprimento 
das obrigações que lhes são impostas sobre hum 
tão importante objecto. 

5. º Para melhor e mais regular tratamento dos 
enfermos, e para acautelar a communinação elas 
molestias, que, por falta de convenientes precau
ções, se podem constituir cpidemicas, ou torna
rem-se mais graves por se pre$Cindir do preciso 

' trato, aceio e fqrnecimento de alimentos proprios: 
determino que no castello de prôa , on em outra 
qualquer parte elo navi0 que s~ j,ulg·ar mais pro· 
pria, se estabeleça huma enfermaria, para onde 
hajão de ser conduzidos os doentes para nella 
serem tratados, na -fórma que tenho mandado 
praticar a bordo dos navfos de guerra ·; e não 
sendo passivei que o cuidado e tratamento elos 
enfermos se entreguem a pessoas que , incumbi
das de outros serviços., não podem assistir na en
fermaria com aquella assiduidade que convem : 
determino, ampliando o cap. 10 da lei de 18 de 
Março de 1684, que se destinem duas, tres ou 
mais pessoas ,, segundo o numero dos doentes, 
para que hajão de se occupar do tnatamento del
les, ,e que para isso sejão dispensadas de todo e 
qualquer outro serviço. 

4. º 'Para acautelar semelhantem,1ente a intro
ducção de molestias a bordo : determino que se 
não admitta a embarque pessoa alpuma que pa
decer molestia contagiosa, para cujp effeito se de
veraõ fazer os competentes exames pelo Delegado 
do Physico Mor do Reino, quando 'o haja, e seja 
da profissão, p~lo Cirurgião ou l\ledico que se 
ach~r no porto de embarque, e pel~ Cirurgião do 
naVIo. 

5. º Concorrendo essencialmente para a con
servação e existencia dos individuas que se expor
tão dos portos de Africa, que os c9mestiveis que 
os Mestres das embarcações devem fornecer á 
·guarnição e passageiros sejão de h\)a qualidade, 
e que na distribuição delles se fqrneça a cada 
hum a sufficiente quantidade : oydeno que os 
mantimentos que os l\lestres se propozerem a 
embarcar, hajão de ser primeiro 1 í!pprovados e 
examinados em terra na presença do Delegado 
do Physico l\'lór do Reino, havenqo-o, do Me
dico ou Cirurgião.que houver no lug·ar do porto de 
embarque, e do Cirurgião do navio ; é sendo 
approvados os mantimentos, assim pelo que res~ 
peita á qualidade como á quantida1de, se reque,

. 1
t·erá ao Governador a competente ltcença para os 
·embarcar; e por taes exames, visitas e licençal! 
não pagaráõ os 'Mestres emolumentos alguns. E 
r,e,p.9_gnan~o 'íios sentimentos ~e ~ur~ni~~~-e ~i,ie 

se tolere, em qúantõ a esta parte , o mais leve 
desvio e negligencia, e mais ainda que fiquen;i 
impunes taes &ondesceudencias na approvação dos 
comestíveis, que de ordinario procede de prin
cipios cl'e ,·enalidade, peitas e ganhos illicitos , 
approvando-se os que deveriao ser regeitados 
como nocivos ; ordeno mui. positivamente aos 
Governadores e Capitães Generaes, Governado
res , ou aos que as suas vezes fizerem, não c9n
ceclão licenças para que se embarquem taes man
timentos, constando-lhes que a approvação não 
fôra feita com a devida sinceridade ; mas antes 
fação .Proceder a novo exame, participando-me 
o resultado, afim de que sejão punidos na con
formidade das leis os transgTessores dellas : e 
recommendo aos Governadores mui efficazmente, 
que hajão de comparecer, todas as vezes que as 
suas occupações lh' o permittirem, a taes averi
guações, visitas e exames, afim de que os em'"' 
p.regados subalternos hajão de ser mais exactos 
e pontuaes no cumprimento das obrigações que 
lhes são impostas, na execução das quaes tanto 
inte_ressão a humanidade e o bem do meu real 
servico. 

6.; Posto que o feijão seja o principal alimento· 
que a bordo das embarcações se fornece aos Afri
canos, tendo-se reconhecido , pela experiencia, 
que estes o repugnão e rejeilão passados os pri
meiros dias ela viagem, convem que se reveze, 
dando-lhes huma porção de arroz, ao menos 
huma vez por semana, e misturado o feijão com 
o milho, alimento que os negros preferem a qu~l
quer outro, não sendo o men<loby, que entre 
elles tem o primeiro lugar, e que por tanto se 
lhes. deve facilitar; fornecendo-se a competente 
porção de peixe e carne secca, que igualmente 
deverá ser de boa qualidade; e para vreparo da 
coinida se empregaráõ caldeirões de ferro, fican- , 
do reprovados os de cobre. 

7. 0 Sendo a falta de huma sufficiente porção 
d'agua a que mais custa a supportar, principal
mente a bordo dos navios sobrecarregados de 
passageiros, e em quanto se não afastão das adns
tas Costas d'Africa ; e tendo reconhecido que de 
huma tal falta resultão ordinal'iamente as moles
tias e a morte de hum grande numero de negros, 
victimas tia inhumanidade e avidez dos Mestres 
das embarcações: determino que a aguada haja de 
regular-se na razão de duas canadas por cabeça 
em cada hum dia, assim para beber como para 
a cozinha , regulando-se as ,viagens dos portos de 
Angola, Benguela e Cabinda para este do Rio de 
Janeiro a eincoenta dias, daquelles mesmo portos 
para a Bahia e Pernambuco de trinta e cinco a 
quarenta dias, e .tres mezes quando o navio ve ... 
nha cle Moçambique ; oe da sobredita porção de 
agua se deverá fornecer a cada individuo impre
terivelmente hum1;1 can,<1da, por dia para beber; a 
saber~ meia canada ao jaatar e meia canada á 
cê~ : "e 'que1·e.ndo que m,1;1is se não pratique a bar
baridade com que se procedia na distribuição da 
agua, cheg.aNdo a iilhum.anidade ao ponto de 
e~paT.1Ca;r a<11.1~lles que, mais afllictos pela sêde, vi
phão mui apvessadamente saciar-se : determino 
.9v-e, Ci.'?ó.~eryaI,lQ.o-se a pratica estabelecida para 
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a eomida µos n~gro,s, dividindo-se estes em rao
·Chüs de de~ ,crnda hum, se fonneça semelhante
mente a çada rancho a perção d'tigua que lhe 
toe.a, a razão .de n.ieia can!lda por cabeça, as~im 
ao jantar comp a cêa ; fornece;1do-se a cada ran
cho h1il,II). rasó de maçleira ou cassengos ~ que, 
contenha, einoo canad;:i~ d'agu·a. . 

8. º D()pendeQdo a çpnsel'Vação da agua, assjm, 
·pelo que 	i:e~p.eita a ~ua quantidade, como a• sua 
qualidade, de qµe as v;:i~ilhas, pipas ou toneis,, 
estejão perfeita1nente rebatidas e vedadas, e per
f('litamente lü~rnas : d~termino que se não .admit
tão par<!. Angola cascos que não tenhfro aquet.les 
requisitos ,.ide vendo excluir-se tpàos aquelles que 
t1mhão servido para vinho, vinagre, ªl:luardente, 
ou para qutro uso que pos~a contribuir para a 
corrupção. da agua; e no e;tame do estado de· 
taes vas~lhas , ordeno qu~ se proceJa oom a mais 
rigorpsa inçlagação. 

g. º T,en.fü>.a e,.xperiencia feito reconhecer, que 
do maior ,cu\çlaelo ·e vi.g·ilaF\CÍ·a no acejo e limpe
za dp.s embar(!açÕeh e da frequente renovação do 
ai' depende, a manutenção da saude dos navegan~ 
tes, e aiBd:a mcsmp o pessoal interesse dos pro
prietarios elos navios, por isso, que não recebem, 
frete pelo traf.lsporte dos negros que. morrem na 
travessia da çosta de Leste para os.portos deste 
continente : determino qt1e navio nenhum desti 
nado para a coóducção de negros haja de sahir 
dos portos dos meus domínios n:,i. Costa d' Africá, 
sena qu13 se proceda a hum severo exame sobre' 
o estado de ac~~0 em que se achar ; negando-se 
as cornpe,tentes )icenças de sahida úquelles que 
não estiverem eqi conveniente estadq, de limpeza;. 
e .hum semelhante exame se deverit praticar nos 
portos onde o ,navio ou emmarcação vier descar
regar; licando sµjeitos ao mesmo exame os Ca
pitães que transport:Jrem para os por.tos do Brazil 
negros conduiidos de outros portos; pois que não 
executando as providencias ordenadas neste al
vara, ficaráõ suje.itos ás penas por elle declaradas 
quanto aos transgre·ssoces. 

1 o.º Deverá o Capilã0 ou Mestre do navio te,P 
partjcular cuidado em fazer amiudadamente re
nov,ar o ar,, . por meio de ventiladores, que será 
o.brigado a levar para aque):le effeito ; e devera 
s.emelhanternente o Mestre .<W Capitão do navjp 
o.u embarcação , fazer conduzir de· manhã e "fie 
tarde ao tombaçlilho os negros que troucer a hor
lfo, afim de resp,irarem hum ar livre; facilitando
lhes todos os dias de manhã que forem -de nevoa r 
huma conveqiente porção de aguardante para be

1berem ; obrigaRdo-os a banharém-se. pelo meio'. 
dia em agua, salgada. . 

1· i. º Com o mesmo sa1;1dawel intento de pre
venir que as moles tias se propaguem a bordo, e 
se tomem contagiosas: determino que na ultima 
visita que ·se fizer' a bordo antes da sabida do na
vio que transportar negros dos meus domínios 
na Costá de Africa, se examine o estado em qtt1e 
se achão' aq,uelles negros ; e qne succedendo 
achar-se algum ou alguns enfermos de mole'stia 
que possa communicar-se ou exigir mais cuida ... 
doso curati.vo, de..,,ão desembarcar para sel'em 
1mrad'Os em terra: e quando a minha Real Fazen

. 	 ' 
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da tenha recebido 0s, dir.eitos ' de eNportação : 
mando que o Escrivão da ALiande~a· ou quem suas 
vellcs fi:oer, haja de pa:ssa11 .as cautelas necessarias, 
para que se a:bon.em a quem tocar os direitos 
"lue tiv.er pago pelo negr01 ou negros, que tivereró, 
desembarcado depois dei os haver pago; descob 
tand'o-se-lhes taes ~ireH.os na sahiaa .de i(:1ual nu
mero de neg·11os qwe embarcarem nas· subsequen ... 
tes embarcações ; bem entendido qiue a esta 
ultjma visita e decisão de;v.'eráã assistir o Physico 
Mór do Districto, onde, o hiowver f na falta deste 
o Ci rurgiii o da teera, <Y do n3'Vi@. e· o Delegado 
do Ph!)'sicú Mor elo Reino;. e por estes Facultati
vos se passará huma attestação jurada, em qué 
se· declare a enfermidade e mais sinaes distinc
ti;vos do negro qne mandárão desembarcar, e o 
numero dos qne p111Ysegim.em viagem; e chegando 
ao porto a qwe fovem destinados tae!I navioe, de.
vei·á o Mestre ou Capitão apresental' a·quella at 
t{\stação ao .Governallor e Capitã© G'eneral, Go
vermador que ali residir, ou a quem suas vezes 
fizer, para que este.haja de a enviará minha real 
presença pela Secrelllj.ria' de Estado dos Negocios 
da Marinha e dominia.s qltramarinos, e deverá o 
Mestre ou Capitão entr~gar hum duplicado da 
mesma attestação ao Delegado <lo Physico Mór 
do Reino, que se achar no Porto do desembar
qua, ou a quem suas vezes fizer; e ent~ando o na
vio no por.to desta Cidade e Côrte do· Rio de 
Janeiro, deverá o Mestre ott Capitão , ent>regar a 
ta·l attestacão1 na mesma Secr.etallia do Estado dos 
Negocios 'cta Marimba e ·d@1mimiios1 uh11amliirinos, 
e hum .duplicado d·ella ao Physioo 1'iór elo Reino 
ou a s.eus De1egados•.. ' 

22.• Não sendo menos importaolil.te: ocoorrer e 
prevenir que não soffra a saud'e pmhJ.ic.a.,, por fal~a 
das necessarias cauteills1 no exame do estado· em 
que chegão os negros ao porto do· desemha·rque: 
e convindo que estes se não permit.ta antes das 
competentes visitas da saude; e· de se reconhe-, 
cer que não ha• mol'est'ias a bordo que sejão con
tagiosas.: orden,o que em todos os pontos deste 
contineote,, e outros em que fôr permittido o de
sembarque dps indiV:iduos ' e:x;portados da Costa 
de Africa, h!lja de estabe}ecer-se hum La~aret:O 
separado da Cidade·, escolhe°'do-se Hum lugar. 

. ele·vado e sadio em que devai ·edifica<11-se, e na- . 
quelle Lazaueto devecáõ ser recebido& os negros· 
enfermos, para ali serem tratados e curados, até 
que os Facultativ.os a que forem commettidas as 
visitas do Lazareto, e o curativo dos deentes·, os 
julgu,eni em estado de p;odcrem sahir para casa 
das' pessoas a. ·quem vierem consi,gnados ;· de
v-endo estas conc.orreii oom. os meios .necessarios 
pata a· suhsistencia dos dcientes., mediante huma 
consign~ão, dfaflia, que mand0' seja a~.bitrada1 
pela minha Real Junta. do Commercie.: e pana. 
que ·nãá aconteça que se cemmeHão peitas, frau
des e p1·evarica9ões na •eooe<mçãC!l'•cl.ie t- necessa
rfas p,recauções, d1ifficulthndo-se ou demoraodo
se· o desembacque por capciosos pretextos, com o 
reprovado intento de exto,rquir dos interessados· 
gratificaçii>es iHicitas, para! obterem mais promp
t&-f\e3pacho : hei por mui recommendado ao Phy
sico !.Vlór do Réino que haja de. pr.oceder com a 

25 
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mais escrupulosa in~agação na escolha das pes
soas que se destin'aren'I. para1 semelhantes· empre
gos; vigiando se cumprem com a fidelidade e 
desinte!'esse que de-vem, as suas impo1tantes obri
gações; e representa:11d0-me a.s extorsões e -vena
lidades. que se commette11em, afim de que os ~e
linquentes. hajão de ser càstigados com todo' o 
i·igo1· das leis. E para que me iseja constaate a 
exacção com que se praticão estas minhas sau
da,•eis e pateimaes providencias, e as effeiltos que 
dellas resultão. em beneficio da. saude publica: 
determino que n dito Physico Mói~ do Reino, por 
si ou por seu Delegado, haja de passar numa at
testação jurada que declare o numero dos falleci
dos e doentes que se achárão a bordo no momen
to ela chegada da embarcação·; e que esta seja 
remetHda á minha real presença pela Secretaria 
de Estado dos Negocios ela, l\'.larinha, e· dominios 
ultramarinos. 1 

Pelo:que man<lo; etc .. Da de no Palacio cT>a Real 
Fazenda de Santa Cruz, aos 24 de Novembro de 
1815, - PnINCIPE com guarda. - Conde das.Gal
' 'êas. - C9m os registos competentes. 

RESOLUÇÃO DE 25 DE NOVEMBRO. 

M~nuscripto · aii!héntico; 

Senhm•. -Por aviso de' 1 o de Outubro prece
dente, expedido pela Secretaria· de Estado.dos·N e·
gocios. Estrangeiros e da Guerra, foi Vossa ~Ire.. 
za ReaJt servido órdenar que esta Real Junta da 
Fazenda. dos Arsenaes do Exercito·;: Fabricas• e 
Fundições, consultasse sobre o requerimento dos 
Officiaes interiores ela companhia 'cl~s -Artifices des

- tacada no Arsenal Real do Exercito,. no qual ex- . 
põe: que achando-se effectivamen\:c empreg>ados· 
no mesma' Arsenal·, não só para o 1;ervi110 corres
pondente á sua companhia·, mas·tafhe1h para tu
do o que· se..offerecia, como ·tinha <1contecido· ser
virem já na falta do A;pontador, jil na do Ama
nuense do Deputado Vice lnspector das offi1linas, 
e até no sérviço de Fiel quando se fazia necessa
rio, e mesmo no de-Porreiro~ e eutras· diligen
cias fóra do Arsenal,. estando igua.Jmenle promP'
tos a qualquer 11ora da noite para acudirem aos 
toques de fogo, onde· por vezes acaiJ.avão de es-' 
tragar os seus poucos trastes, e 'não tendo·pa·1~a 
os reformar mais elo que os seus soldos , .com que 
,pouco se alimentavão, e não podel'ldo suppFir a~ 
demais precisões, motivos ·poPque imploravão.. á 
magnanimidadec d·e Vossa Alteza· Rfal, para que, 
olhando a neéessidade dos supplicantes naquelle 
effectivo serviço, J.hes mandasse dar alguma cou
sa-de gratificação mensalmente, e9 remuneração 
do pesado serviço que tem os su.pplicantes con
tinuamente; gr\lça esta já concedida por Vossa Ai~ 
teza Real aos seis Sargentós que se acha,•ão em'
pregados nas diligencias da Pohota, em que se 
occupavão unicamente de dia com toda a suavi
dade'. Mandando esta Junta OU\'ir. •ao seu Depu
tado Vice ln spector elas officinas do ' mesmo Ar• 
sena!, assim o praticou expondo: HUe era cer.to 
o que allega-vão os Officiaés inferiores ela compa- , 
nhia dos Artífices destacada ,no Arsen ai fieal do . 

~ 

Exercito, que pefo ·que diz respeito aó grantle 
trabalho e ~iaria assistencia que fazião no mesmo' 
Arsen.al, sérr., lhe fica·r tempo algum para cuida
Ilem em outra qualquer cousa, por cujo motiva 
os julgava digno5 de merecerem o que 'pretendião; 
e attendendo que Vossa Alteza Real, por decreto· 
de 14 ele Dezemb1·0 de 181'1, foi servido ordena1· 
que· se dessem como gratificação mensalmente ~o 
Capitão da c01npanhia B:tf>· rs. , e ao 1i, e 2° Te
nentes a razão de 6;fb rs·., os quaes cobravão pela: 
Thesouraria' Geral das tropas; e que aquelles com 
mafo1· razão erão mereced'ores de alguma gratifi
cação, Yisto qs tenues soldos que percebião, e a 
ca.restia de t1:1do; cuja gratificação persuadia-se ser 
s-ufficient:e, que Vos~a Alteza Real mandasse <lar 
na pl'oporção seguinte: aos dous Sar_gentos, a ra~· 
zão de 76 rs. por dia; ao Furriel, 72 rs. por dia; ' 
e aos quatro Cabo~, 6ti rs. : sendo pagos todos ·o,s
mezes pelas clespezas miudas do Arsenal, por hu
mà feria, assim como se praticava Cfrm os Sar
gentos requeridos para o expediente d'as diligen
cias da Polvora; e posto. que o Furriel da elita· 
companhia não estava effectivamente no Arsenal, 
comtudo devia ser contemplado c·om'a ·gratifica
ção acima dita, pois que estando·eom obrigações· 
do seu cargo ,- e sendo· e&tas necessarias, uteis e 
indispensavcis· á companhia, lhe' pa1·ecia acerta
do o merece-la, além do. que, qll'and'o· adoecia al
gum eles mesmos·Sargentos, entrava o· clíto' F111·-
riel de obrigação no Arsenal, ficando hum dos 
Cabos dispensacl'o· para fazer a obrigação de Fur~ 
I'iel ,. e que Vossa Alteza Real houvesse por bem· 
ordena~· que fossem contemplados com a grafiff-· 
cação acima rlita, que então, apesar ele serem 
mandados assistÍI' a alg·umas obras feitas fóra do 
Arsenal, servindo ou de .Apontador das mesmas 
obra&, ou para cuidarem dellas, ficaTião sem jus 
de pretenderem mais qualquer outra gratilicaçüo 
ou ajuda de custo. A' vista cl.e todo 0 exposto, pa
rece a esta Real Junta, conformando-se .com a 
resposta do seu Deputado Vice-lnspect01· elo Ar
senal, que os mencionados Inferiores estão nas 
circunstancias de rnereeerem de Vossa Alteza Real 
a graça de serem contemplados na feria geral' 
deste Arsenal~ com a gratificação· indicada pelo 
dito Deputado. Vossa· Alteza Real porém man
dará o que fôr servido. Rio ele Jar.eil'o, 19·de No
vembro de 18·15. - ·Carlos José dos Reis e Gama. 
-João' Gomes da Silveh·a Mendonça. -M-arian
no José Pereira da Fonseca.-l\'lano~l Carneiro· 
de Campos. 
- Resolução. -Como parece. Palacio da Real Fa

zenda de· Santa Cruz, 25 de Novembro de 1815. 
-Com a rubrica elo Principe Regente Nosso' Se
nhor.-Registada a fl.ó. 175 do Liv. 1ºde Consultas. 

DECRETO DE 26 DE N.OV:EMBRO. 

CoU. llru~ - Delgado.

•
'fendo eonsicleração a que os- serviços feitos pe

los Magistrados empregados nas· Repartições. Ci-': 
vis .dos Exercitos e ·pelos Auditores, :são · nll$ 
actuaes circunstarncias para elles muiro pesados é , 
incommodos, e ele gralilde importanchr para ·a. 

\ 

. " 
1 
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causa publica pelo forne<_limento de viveres e:trans
portes necessarios á suhsistenoia e marcha das mi
nhas tropas; e pela manutenção ~ disciplina e 
boa ordem, que se consegue pela prompta ave
riguação e castigo de delictos commeltidos; não 
merecendo menos Q.Ontemplação que os pratica
dos nos lugares ordinarios da Magistratura: lrni 
por bep1 ordenar_que os ~1agistrados empregados 
nos lugares de Inspoctores dos transportes e nos 
de Commissarios e· os Auditores do meu .exercito 
de Portugal ·, tenhão no fim de cada triennio os 
acccssos que lhes competirem nos lugares a qu,e 
estiverem a caber até a· Relação e Casa do Porto, 
quando nellcs concorrerem as cfrcunstancias de 
aptidão e bom desempenho dos seus deveres no 
serviço. do mesmo exerqito, sem vexame dos po

- vos. A l\iesa do Desembargo do Paço o tenha as
sim entendido- e o faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 26 Jle 
Novembro de 1815.-Com a rubl'ica do Prínci
pe Regente Nosso Senhar. 

A'.LVARA' DE· 6 DE DEZEMBRO. 

Coll. Braz. -Delgado. 

Eu o Pl'incipe Regente faço saber aos que o 
presente alvará com força de lei virem, que cm 
consulta da l\1esa do Desembargo do Paço me foi 
presente, que, não estando decidido expi·essa
mente na legislação do 'Reino, que as sentenças 
proferidas nQ gráo de revista se possão ou não 
embargar, seguindo-se commum e ordinariamen~ 
te na pratica poder usar deste meio o que, tendo 
vencido na sentença de que se concedeu revista , 
teve-a contrn si clepois por cffeito della, e o 
impetrante só no caso em que se accrescenta e 
decide alguma cousa de novo na sentença profe
rida a seu favor; acontecêra comtudo na Casa 
da ,Supplicação d!i Lisboa determinar-se o con
trario por assento na causa de José l\ianoel de 
Lima com a minha Real Fazenda, 1lecidindo-se 
que se não tomasse conhecimento dos embargos 
com que o m~smo se oppuzera, por se accrescen· 
tar na sentença lavrada a seu favor, no gráo de 


' revbta, a clausula prejudicial de que se proce

, desse por arbitros á liquidação dos preços dos ge


neros que fornecêra para os reaes armazens, e 
dos que recebêra em seu pagamento; pedindo
se por hum dos Juízes a~ento, já depois de 
estar o feito a vozes, e até vencido, que s~ co
nhecesse dos embargos, mandando-se proceder a 
elle, e tomando-se aos 1 o .de Abril do corrente · 
anno , no qual se estabeleceu em regra a re
ferida decisão, contraria á pratica fundada em 
razão jurídica, e na opinião de alguns escripto· ' 
res: e tendo consideração po1· huma parte que 
já era intempestivo proceder-se a assento, que 
só podia ter lugar antes de votar ·se , e m11ito 
menos depois de vencido o feito ; e qu~ a sMa 
decisão não foi conforme á justiça; pois que, • 
tendo os Juizes -da Revista acerescentado a li
quidação por arbitros contra a conta dos preços 
offerecida pelo impetrante que lhe era prejudi
cial, e que não fôra lembrada na ultima senten- , 

ça, convinha e era mui justo qué se conhecesse 
se a referida clausula continha nullidade; por 
não ser licito tratar no gráo de revísta de materia 
nova ou da justiça do sebredito accrescentamen~ 
to : e por outra parte que he muito conforme ão 
utilidade publica e ao bem do meu real serviço, 
e ao interesse dos litigantes que se· estabeleça 
huma regra geral e invariavel nesta matéria , 
para que nerri entrem mais em duvida , nem 
tenhão lugar opiniões differentes que fação va
cillar os animos dos Juízes, que não devem re..
ger-se por ar bitrios vagos, mas e~tdbar as suas 
deliberações em léi expressa, sempre que be pos
sível: attendendo outrosim, que não havendopro
hibição legal de se embargarem as sentenças pro
feridas no grúo de revista, se devia entender per
mittida na i·egra geral, de que o meio de em
bargos he sempre applicavel a toda e qualquer 
sentença, segundo a legislação patria, com o fim 
de se apurar mais a justiça dos litigantes, sendo 
estas f6rmas forenses meios · de .afiançar e segu
rar o direito de propriedade, e n~o po<lião ser 
excluídas as de revista pelo fundamento dos pra
xistas, que reputão estes embargos ·revista de re
vista reprovada pela lei do Reino; pois que he, 
esta interpretação hum sophisma que não cabe 
no espírito do systema restricto deste recm·
so extraordinario e opposta á lett·a da lei ; e 
que ás par.tes deve ficar salvo o poderem embar
gar as senten_ças em todo ou em parte , quan
do lhes forem contrarias, e aos Juízes o conhe
cerem ou não dos embarg_os, ~egundo a materia 
nelles allegada, e as decisões de minhas leis a 
este respeito promulgadas: querendo evitar 'os 
damnos que se seguem de não estar regulado este 
ponto de jurisprudencia civil; e cqnformando
me com o parecer da mencionada consulta, e 
dos Governadores do Reino, e com o de outras· 
pessoas doutas e zelosas do meu real serviço : 
hei por bem annullar o referido assento de 10 de 
Abril do corrente anno, afim de que, conside
rando-se como não existente, conheção os Juízes 
elos embargos oppostos, e dcfirão corqo fôr dé 
justiça; e ordenar que daqui em diante seja' licito 
ás partes a quem fôr oftensivo em todo ou em 
_parte o julgado em gráo de re,•ista embarga
lo; ficando ao conhecimento elos Juízes o decidfr 
se a mate ria delles pódc ter lugar em tal 'caso ; 
deferindo a final em conformidade da natureza e 
fim deste recurso, e das leis estabelecidas que 
tanto o limitárão e restringirão. 

Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio 
de Janeiro, aos 6 de Dezembro dé 1815. -Pnrn
CIPE com guarda. -Conde de Aguiar. - Com os 
1·egistos competentes. 

A.VISO DB :li DE DEZEMBRO. 

f ' 
Maouscripto auth~ntico, 

- Remetlo a V. S. o aviso incluso, que em data 
de 9 do corrente me foi dirigido pela Secretaria 
de Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guer
ra, em resposta do que se propôz sobre a manei
ra .de se pagar a somma de Ls. 52:727-1 o-o, em 
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que· foi ajustada a pa1·~e da· presa de Cayenna, 
pertencente aos Officiaes Ioglezes, scg,undo a in
formação do ·Eníhaixador de Sua Alteza Real, a 
flm de que ·se. expeção· pelo Real· Erario as ordens 
11ecessarias á Junta da Fazenda da Capitania do 
lVIaranhão, para< se·efl'eituar o pagamento da so-· 
hred~ta q.nantia, l)a fonma •liJ:lile aceitou o Agente 
dGiS Ílltenessados, por consi·gnações mensaes de 
15 :ooo:t/J rs. , até. a s11a inteiro satisfação, decla
1•ando-st1 nas mesmas. ordens; cuja segunda via 
V. S. nic rem.alltêra ·para a enviar ao . Sr. Conde 
das Gal vêas, que. o. cambio deve ser regulado pelo 
seu preço corrente; no tempo da entrega de ca-• 
da huma das1 consignações, e não a cambio fixo, 
corno indica.. o mesmo a,·iso , por quanto a av.a
liaç~o feita a 76 d. por 1 :t/J rs. na resposta que se 
deu sobre este assumpto, foi sómente para se sa
ber poueo mais óu.ntenos a qiiiantia da nossa moe
da, a que oornsponderia esta impo1'tancia de. 
Ls. 32:712'.Y'"'lO-o, e para se arbitrai· a consigna
~º, sem que de modo algum servisse de regra 
fixa. Deos Guarde a V. s. Ri~ de Janei..co, 11 de 
Bezembro de 1813. --.t.:onde de Aguiar. -Sr. 
Barãd de .S. Lourenço. - ·Á c!UL-se a fl. 164 e v. 
do Liv. 1 • d~ B.egisto de Avi-sos e Portarias da 
Eàzenda Real. 

DECI\ETO DE 20 DE DEZ·EMllRO. 
!J 

l>e)gado. 

Havendo subido á'minha real presença o trata
do de paz e amizade !{Íle ultimamente foi ajustado 
com, a Regeqcia de' Árgel (*)aos 11'.j. de Junho do 

(') Em Nome de ·neos ' Clemente e Misericordioso. 
Tratado de paz e a:miz:lde .éntre Sua Alteia Real o muito 
alto e muito< poderoso Príncipe .Regente de Portugal e dos 
Alga ...ves, díaque111 e d'além mar em Africa, de Guiné e 
da Cou.qnista, Navegação, Comwercio da Etiopia, Ara
bia, Persia e da India, etc. ; e o muito nobre e honrado 
Sid Hage Aly, Bai<á de ArgP.l e mais Prol'incias sujeitas 
ao seu domínio, ajustado entre o dito Ba~~á de Argel com 
o seu D.iv~n e prinçipa<:s do seu Est:ido; e José Joaquim 
da Rosa Coclho, ,Capitã.o de Mar e Guerra da Armada Heal; 
e Fl'. Jos~ de Santo .Antonio Moura, interprete da língua 
árabe, e Official da Secretaria de Estado ,dos Negocios da 
Marinha e dotninios ultr.amarinos, comp~te11temente au
to~isadas para .eJJ:e.otuaregi o dito tratado,, em que intev
voio como medi,ador. \! garante Sua l\1agestade Britannioa; 
e para este fim se .apresentou COLO os nci::essarios plenos 
poderes Mr. William A.' Court, Enviado Exlraordinnrio ·e 
Ministr.o l'lenipotericiario da Côrte de. ú.o~dres. 

i.• Havf)rá hum?- paz firme, estavel e perpetua errtre as 
duas altas partes contractant~s. e os s-;us respectivos vassal
loa ; e quaesquer embarcações assim de guerra como mer
cantes de ambas às nações poderáõ navegar livremente 
e com toda a 'segurança pwa onde bem lhes· convier , 
levando para isso os correspondentes pass'lportes. 

2.• Todas as embarcações e vassallos de Portugal pode· 
ráõ entrar, sahir, demorar-se , commerci~r e prover-se de 
todo o necessario nos dominios de Argel, sem que se lhes 
ponha embaraço, ou se lhes f~ça alguma ''iolencia. Os 
.vassallõs e embarcaçoes àrgelinas seráõ .tr~tados da mesma 
so~te nos dominios de P.ortugal, ' 

3.• As embarcações d,e guerra pertencentes á Corêa de 
Portugal poderáõ prover-se de todo o mantimento, ou de 
qualquer oul\•a cousa de que p1·ecisarem nos1porto& de Ar
gelº, e pelo p.reço ~o•.rente, liom qnll &ej~q,oh1•igadas a pa
gp~ por, isso roais coq~a alfínma. . . ,

4. 0 Nenhufu corsario argelino pod'erá éruzar na distancia 
de' seis milhas da cos~a de Portugal e suM Ilhas, ou de
mora.Me paqu_elles sítios 'coib o fitu de dar caça ou visilaf 

eorr.ente aono, pelos meus Plenipotenciarios, o 
Gapitão de Mar e Guerra José Joaquim· da Rosa 

\; 

os navios portuguezes, oti de cjuaiquei; outra• nação sna 
inimiga que busca1>em os referidos purtos pov éllusn do seu 
cnmuierdo. O mesmo prnticar~õ os navJos de guerra por
tuguezes junto das çostas de Argel. ' 

5~ • Se alguma emb;ncação ou navio mercante portn· 
guez fôr encont1·ado por qualquer corsar1o argelino, eeste 
o ql!lizer registar, o pode1·á fazer; aom tanto· que a bordo 
do dito navio não suuão mais de duns· pessoas pava exa
minar os seus papeis e passaportes. 

6. • Os P.slrangeiros de qualquer nação, e as fazendas de 
. propriedade esri·angeira que se encontrarem, a bordo de 
qualquer embarcação povtugueza, ainda mesmo de nação 
inimiga de A1·gel, não pocleriiõ s.er app1'Chendidas debaixo 
de pretexto algum que se queira al~egnr. O mes1110 se 
praticat·á da parle do. portuguezes a respeito dos ell'eitos 
que se encontrarem a lrnrdo de qualquer embarQ.Uçüo 
at•gelin n. ' 

D'a mesma sorte os vassallos e fazendas pertP.bcentes a 
qualquer das pa1·tes contractantes que se cncontrai·cm a 
bordo de embarcação inimiga de qualquer das mesmas 
partes contractantes, scráõ rcspeit:i'd~s e posta& em liber
dade pela outra parte; mas mão poderúõ cmprehonder a 
sua viagem sem o correspondente snlvn-cónducto. Se acon
tecer porém que este se úe.scaminhe, nem por isso as ditas 
pessoas serúõ reputad~s escra><os; àntes pelo contrario, 
certific.ando cm como são vassallos de qualquer das altas 
partes contraclantcs, deveráõ ser poi;tas immediatamente 
em liberdade. 

í·" Se algu.m navio portuguez, perseguido'<fo inimigo, 
se rel'ugiar em algum cios, portos dos domínios de Argfll, 
ou debaixo das suas fortalezas, os habitantes d'efendcráõ o 
dito navio, e não conscntiráõ que se lhe faça p1·ejuizo al
g.um. Da mesma so~te se. alguma embaccação portugueza 
se encontrar com embarc;ição sua inimiga 'nos portos de 
Argel , e aquella quizer Mhir Pª"ª o seu destino, não se 
permitlirá que a sud initniga levante dd po1·to sénão vinte 
e·quatro horas depois da sua partida. 0 mesmo se prati
cará nos pontos de Portugal com as emhai·caçõcs argelinas. 

8. 0 Se alguma embarcação portugueza infelizmente nau· 
fragar ou encalhar nas costas dos dominios de Argel, o 
Governado'r e moradores daquelle Districto d<Jveráõ tratar 
a tripulação oom torla a humanidade, não a prejudicàndo 
nem permiLtindo que se. lhe roube cousa alguma ; antes 
p,elo. contrario se lhe prestnráõ tod,) o aux.ilio para poder 
sálvar a elita embarcação com a sua carga, ou -aquillo que 
lhe fôr possivel; não devendo ser obrigada a mesma tri
pulação á pagar senão o salario ou jornal áquelles que 
nil!so se th•erem empregado. A mesma consideração se 
terá com qualqner erou'arcação a1·gclina que. infelizmente 
nauf'ragar nas cóstas de Portugal. 

9. 0 Os vassallos ae Portugal poderáõ commerciar nos 
portos e ei;tarlos de Argel, do mesmo m0do e com as mes
mas prerogalivas, e pagaqdo õs mesmos direitos que estão 
estipulados para os inglezes. Os va~sallo11 argelinqs pagaráõ 
em Portugal iguaes direito~ aos que ali pa~ão os inglezes. 

10.• O Consul de Portugal estabelecido nos dominios de 
Argel, snrâ reputado u considerado comó o Con'sul Bri
tan.nico; e poderá' ter em.sua casa, assim como os seus 
c_ria,dos e todos os mais que o quizcrem praticar, o livre 
exercicio da sua religião. O )Desmo Consul pqderá julgar 
todas as contendas e questões suscitadas entre os vassallos 
p.ortuguezes; sem< que nisso se possão in tromelt.er os•J uize~ 
da .terra, ou alguma outra aul'oridade ; sall'o se a questão 
fôr entve Portuguez e 11101.ll'O, porque nesse. caso a deve
rá' julça1· o Governador da- terra na pre§ença do mesmo 
Corrsul. 

i 1.• 0 refeoido Consul e seus enéar1iegaclos não poderáô· 
se,· o.brigados a pag;:ir divida alguma. contr~hida, por vnssal· 
1os portuguezes ; .. excep to no caso de se terell'.\ obcig;ufo a 
ellá r,ór escripto feito de sua letra e sin,al. 

f2·.• Se- algum pórtnguéz fallecer nos dominfos de Argel, 
~9doil os seus hens •e entregaráél ao Consul de Portugal , 
p.ava s,erem por ellp1 ~cmetti.d.os aos herdeiros do dito de
funw. , 

13. 0 Succedendo qualquer contr11venção ao pre~ente 
tratado da parte dos vassallos de Pórtugal oti dos vassnllos 
Pll .,\.rgel , pei:µ poi;o isso se dissolve11á o p1·esente tratado de 
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Çoelho e Frei José de Santo Antonio Moura, que 
para -este fim enviárão os Governadores do Reino, 
n qual se effectuou debaixo da med~çjfo e garan
tia de Sua Magestade Britannica, representada 
pelo seu :Emiado Extraordinado e Ministro Ple
nipotenciario, Guilherme A' Court: e tendo atten· 
tamente visto e examinado os differentes artigos 
e estipulações do referido tratado, que em tudo 
me parecêrão conformes aos interesses dos dous 
paizes, e ás instrucções que eu a tal respeito ha
via mandado dar : sou servido approvar, conllr

paz estabelecido entre as duas Nações ; mas examinando
sc a origem de semelhante acontecimento, se dará á par
te offendida a condigAa satisfação. 

·14.• No caso de se declarar a guerra entre as duas altas 
partes contmctantcs (o que Dcos não pcrmitta), não se 
commettcráiii hostilidades de parte :1 parle, senão passadns 
seis mezes depois da dita declaração : neste intervallo 
poderáõ o Consul de Portugal e todos os vassallos do me~
mo Heino retirarem-se com todos os seus b.eas; assim como 
os vassallos argelinos que estiverem em Portugal, para o 
sen paiz ; sem que se füe.s possa pôr o menor embaraço,. 

1.5. • Ti1do o mais não especificado nos precedentes ar
tigos será reg.ulado pelos artigos de paz estabelecida entre 
Sua Magestade Britannica e a Regencia de Argel. 

16.• E para que seja firme eduravel este tratad1>, acei
tão as duas altas partes contractantes por Medianeiro e 
JJ'iador da sua observancia o Rei da-Gram-Brctanha; em 
pr va do que o assigna Mr.. A' Court., Enviado Extraordi
nario e M>nistro Plenipotenciario da Côrte de Londres. 
juntamente .com os mencionados Enviados de Portugal, 
e deste se extrahiráõ duas copias, hum a p.ara o Soberano 
do dito Reino de Portugal, e outra para ficar em poder 
do seu Consul residente em Argel. 

1Floi ajustado e escripl.o em Argel, aos 14- de Juµho de 
18·15. ' 

(Corresponde aos 1.5 de Jomadi-1.ani de 1238 da Egira.) 
.José Joaquim da Rosa Coelho, Enviado de Sua Alteza 

Real o Principe Regente de Portugal. 

. j 

: mar e revalidar pelo presente decreto, a ratifica
ção daquelle- tratado que os Governadores do 
Reino füerão no·meu real nome em 15 de Julho 
do mesmo anno, como convinha ao seu prompto 
e irnmediato cumprimento. Os mesmos Gover
nadores do Reino o tenhão assim entendido e 
fação funtar este ao tratado orig'inal como parte 
integrante delle. Palacio do Rio de Janeiro., em 
20 de Dezembro de 1815.-Com a rubrica do 
Príncipe Regente Nosso Senhor. 

Como Medianeiro" Fiador, William A' Court, Enviad11 
Extraordinario e Ministro Plenipotenciario de Sua Maies
tade Britannica. 

Fr. Josio de Santo Antonio Moura, Enviado lle Sua 
Alteza Ueal o Prineipe Regente de Portugat 

E sendo-nos presente o mencionado tratado, cujo tbeor 
fica acima inserido; e bem visto, considerado e examina
do por nós tndo 'o que ndle se contém, hem como a carta 
que o Bey de A1·gel nos escreveu, e serve de ratificação 
da soa parte' o approvamos, ratificamos e confir.mamos' 
assim no todo, como em cada huma das suas clausulas e 
estipulações·; promettendo em fC e palavra i·eal do augus
to Príncipe Regente de Portugal, cuja soberana pessoa re
presentamos no Governo destes <Reinos , observá-lo e 
cumpri-lo inviolavelmente, e faze.lo cumprir e observar, 
sem permittirmos que se faça cousa ·alguma em contrario 
por qualq:uer m-0do qne P'@SSa ser. E em testemµnho e 
firmeza do sehre<lito, fizemos passar a presente por nós 
.assignada, sellada com o sello grand!l das A1•ma~ Reaes ~ 
e rel'erendada por D. Miguel Pereirà Forjaz, do Conselho 
de Sua Alteza Real, Tenente General dos seus reaes Exer· 
citus, e Secretario dos N-egocios da Marinha, Estrangeiros 
e da Guerra. Dado em Lisboa qo Palacio do Gov;erno , 
aos 13 de Julho de anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesu-Christo de 1813. - Bispo Patriarcha Eleito. -1\Iar
quez de Olbão.-Marqnez'de Borha.-Principal Souza. 
-Carlos Stuart.-Ricardo Raimundo Nogueira.-D. Mi
guel Pereira Forjaz.-João Antonio Salter de Mendonça. 
- D. Miguel PcrcÍl'a Forjaz. 

/ I 
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PORT AIIIA. DE 14 DE FEVEREIRO. 

l\lanuscripto authentico. 

Illm. e Exm. Sr. - Havendo o Principe fie.:. 
g·et1te meu Senho1· resolvido ultimamente, em con
scquencia do que expuzera o Conde de Palma, 
Governador ela Capitania de Minas, ~obre o mo
ti1•0 ela falta que aqui se experimenta de salitre 
Yinclo daquella Capitania, sobre cujo objecto foi 
V. Ex. ouvido, que se continuasse a pagar cada 
huma arroba daquelle genero, sendo bem refina
do, pelo preço de 6:/j)400 rs., como na data <leste 
se participou ao dito Governador, afim de que 
fazendo-o ali publico se reanimasse a exporta
ção do dito genero , tão necessario para a mani
pulação da polvora da Real Fabrica: o manda 
Sua Alteza 11.eal communicar ú Real Junta da 
Fazenda dos Arsenaes do Exercito, para que nes
ta conformidade se proceda á compra e pag·a
mento do sobredito genero vindo daquella Capi
tania. O que V. Ex. fará presente na mesma 
Junta para que assim se execute. Deos guarde a 

· v,Exa. Paço, em 14 deFeYereiro de·181L1.
l'Iarquez de Aguiar.-Sr. Carlos 1~ntonio Napion. 
A cita-Se a fi. 25 2 v. e 'fl. 255 do L lv· 1 º de Reg. de 
Avisos dirigidos á Junta da Fazen,da dos Arsenaes 
do Exercito, debaixo do n. 570. 

ALVARA' DE 16 DE l'EVEREil\0. 

M:aouscripto i:uthentioo. 

Eu o Príncipe Regente faço ~;aber aos que o 
, presente alvará Yirem, que os Ofiiciaes da Cama

rn da Cidade de Olinda repre\;eutando-me os 
inconvei1ientes que se seguem ú boa administraÇão 
economica e judicial da dita Cic\~de, por falta de 
hum Escrivão pl'Oprio da Ahnot~çaria; não po
dendo encher as vezes deste o.l.f\cio o Escl'ivão 
da' Villa 'do Recife, que actualmente o serve, tan
t o em razão da distancia, como do serviço da 
sobredita Villa; implorando a niinha real gran
deza, pedindo-me a gTaça de crear para o Districto 
claquella Cidade hum officio de E~cri vão da Almo
taçaria proprio e separado do da referida Villa do 
Recife; e querendo eu facilitar · o expediente dos 
negocios e providencia que faze~ o objecto da 
jurisdicção <los Almotacés; e confoi·mando-me 
éom .o parecer da !\lesa do meu Desemb~rgó do 
P:rço, ,que sobre .esta materia me consultou: hei 
po1· bem crear hum officio de Esprhão da Almo
taçada par!). servir na Cidade ele Olinda e seu 
termo, ficando este territorio d~smembrado do 
dfficio de Escrivão da Almotaçaria da Villa do 
llecife. O Escrivão que occupar este novo officio 
servirú na fórma das leis do Reino. 

Pelo que mando; etc. Dado no Rio <le .Janeiro, 
a 16 de Fevereiro de 181Li. - PRINCIPE. -Ac/1a-.1a 
no Liv. 1º de Rag. de Decretos, ll f1.. 177 v. e 1 78. 

ALVARA' DE 25 DE FF.VEREil\O. 

Coll. fü,az. - Delgado. 

Eu o Principe Regente faço saber aos qne este 
aha1·á ·virem, que . tendo creado pelo ai rnrá de 
18 de l\'larço ele 1809 buma noYa ComarCíl na . 
Capitania de Goiaz, denominada de S. João das 
duas Barras: determinando que o Ouvidor po
desse residir no Arraial da Natividade em quanto 
não fosse possível a sua residencia na dita Villa 
de S. João das duas Barras: e sendo-me p1·esen te 
em consulta da !\'lesa do Desembargo do Pa.ço 
convir muito ao meu serviço, e ao- bem dos po
vos daquella Comarca o crear-se huma Villa na 
Barra da Palma para ahi ficar exjsti'ndo a cabeça 
da Comarca, tanto porque sendo mais central he 
mais commoda para â administração da Justiça, 
como por S!!r buma situaçã~ mais proxima aos 
Districtos actualmente po1·oados, e igualmente 
vantajosa para a navegação dos rios e commu
nicação interio1· do paiz; como constava da in
formação que se houYe do Governadol' e Capitão 
General da sobredita Cap!tania: tendo conside
ração ao rel'ericlo: hei por bem crcar hum a Vil la 
no sitio da Barra da Palma, a qual ficará sendo 
a cabeça da Comarca de S. João das duas Barras; 
tendo a referida Villa a denominação ela ViUa de 
S. João da Palma, a qual gozarú de todos os pri
vilegios e prerogativas que pelas leis e usos dos 
meus Reinos gozão as mais Villas e seus habita
dores. 

Hei outrosim po1· bem cor.iceder a qualquer 
pessoa que na mesma sobredita Villa edificar casa 
para sua habitação, e estabelecer roça ou fazenda, 
seja isenta de pagar dccima e dízimos por tempo 
de dez annus: comprehen<lendo esta graça a Villa 
e o termo que para ella fôr designado. 

E para que esta mudança da cabeça da Comarca 
não seja impedimento a estabelecer-se e augmen
tar-se a Villa de S. João das duas Barras, a qual 
deYe ficar agora pe1tencendo á sobredità Comar
ca, como Villa comarcã; observal1do-se em tudo u 
mais determinado no dito alvará de 18 de Nlarco de 
1809: sou ~ervido que a ·mesma graça de isénção 
~ dízimos e de decima pelo mesmo tempo de 
dez annos fique concedida (como hei por bem 
conceder) aos habitantes e povoadores da dita 
Villa de S. João das duas Barras e seu· respec
tivo termo; comprehendendo tanto as casas e fa
zendas que novamente estabelecerem , como 

http:Ac/1a-.1a


ANNO DE 1814. 1oá 
aquellas que desde a data do sobredito alvarú ti
' 'erem jú estabelecido. 

E este se cumprirú como nelle se <,Jontém. Pelo 
que mando, etc. Da d o no Ilio de Janeiro, em 
25 de Fevereiro de 1814.-PRINCIPB com guar
da. !.._,Com os registos cdmpetentes. 

l)ECRETO DO fº DE MARÇO. 

Manuscripto anthcntico. 

Hei por bem que pelo meu Ileal Erario se con
tinue a pagar a Joaquim José de Santa Anna, 
que serve de Alviçareil'o desta Cidade, a mesma 
pensão annual ele 18o;jj; rs., que perceliia o fal
lecido l\lanoel l\loreira dos Santos , paga aos 
quarteis na fórma do estilo, com ' 'encimento do 
1° de Feveiro do conente anno. O l\'larquez de 
Aguiar, do meu Conselho de Estado, etc. Pala
cio do llio d~ Janeiro, em o 1° de Março de 1814. 
-Com a rubrica do Principe Regente Nosso Se
nhor.-Extrahido do Liv. 5• de R eg. de Deeretos 
do anno de 1811a1814.. 

PROVISÃO DE 8 DE M_ilRÇO •. 

Man·nscripto anthcntico·, 

D. João 'por graça de Deo-5, Princive Regente 
de Portugal e dos Alganes, etc ...Mando a vós 
Provedor da Comarca dO'S Aasentes de Piauhy, 
qne do dinheiro que pot· esse .Juizo se apurar-, 
antes de o remetterdes para a Janta da minha Real 
Fazenda, separeis cinco quartos por cento, que 
remettereis· a esta Mesa, na occasião cm que á 
mesma l\iesa forem remettidos os. con.hecimentos, 
cadernos e guias respectivas. O Príncipe Re
gente Nosso· Senhor o mandou de seu especial 
mandado pelos Ministros abaioco assignados~ do 
seu Conselho e Deputados do Tribu~al d;a Mesa 
da Consciencia e Ordens. Jeaquim Bandeira de 
Gouvêa a fez no Rio de Janeiro,. aos 8 de Março 
de 1814. -Joaquim José de Magalhães Couti
nho a fez escrever. -Bernard0 Tcixeirá Couti
nho Alvares de Carvalho.-Monsenhor l\liranda. 
Acha-se authenticado pm· Joii.o A lvai·es Nogueira., 
Escrivtío dos Defr.un'los e Ausentes do Piauhy. 

IlESOLUÇ.:\o DE 9 DE MAnço.. 

l\lanuscriptfl authentico. 

Os Officiacs da Camara de Villa-Ric:a rcpr.e
sentão, pretendendo que os terren(}S fo1·eiros á 
mesma Camara sejão i·elevados da decima im... 
posta sobre os predios urban0s. Respondeu o 
Procurador da Fazenda: -Os renclimentes e fó~ 
ros das Camaras não tem prhilegio que os isente 
da contl'ibuição e subsid\o da decima, nem elles 
por sua natureza se devem considerar isent~s· , 
muito principalmente no Estado do Brazil, aon
de não pagão a terça parte para a Real Fazenda, 
que no Reino se acha applicada pará a Real Fa.
zenda, aliás para o concerto e construcção dos 
múros das fortalezas que lhe servem de· clefez,a. 

Dc,•e-se por tanto responder nesta conformidade, 
declarando-se que a .decima proveniente dos 
seus respectivos fóros deve ser colle'ctacla aos res:. 
pectivos foreiros, os quaes a devem pagar, le
vando-lhes depois em conta a mesma Camara a 
sua ,importancia no pagamento do competente 
fôro annuàl; o que se deve assim consultar a Sua 
Alteza Real. Parece ao Conselho o mesmo que 
ao Procurador da Fazenda, com quem inteira- · 
mente se conforma. Vossa Alteza Real decidirá o 
que fôr servido. Rio, em 16 de Fevereiro ele t814. 

· Resolução. - Como pa1·ece. Palaeie do· Rio de 
Janejro, g de Março de 181{~.-Com a rubrica de 
Sua Alteza Real. -Acha-se no Liv. 1º de Reg. de 
Consultas do Co-nsetlw da Fazenda, a fl. 6!i. e v. 

fiESOJ.UÇÜl DE ~DE' M'AilÇO~ 

Man~scrip.to authentico. 
\ 

· A Junta da Fazencla da C'apitanía de 1\linas G'e:
raes representou,, dizendo :.-Pelos alvarás de 27 
ele JtLnha· d'e 1808 e 3 de Junho ele 1809, sobre 
a decima dos predios urbanos de todas as Ci,dades, 
Villas e lugares notaveis deste Estf)do e domínios, 
he cJeterminado rro § i4, que, ,além do livro elo 
lançamento da decima e do da receita, ha:veráõ 
ontrna em que se traslade!Th authenticainente . 
aquellcs ~· e no §'. 15. se determina que, o exem
plar ou traslado do 'livro do fançamento . e ·ao da 
réceita. sé·remettão ás Juntas da Fazenda, para 

. constae ali esta partç que começa a ser das ren
d'as publicas. Alguns Sup,crintendentes, tendo exe
cutado· e enviado a esta llunta os mencionados 
livros copias, rcpresentárão e pedirão, que para . 
os · annos futuros fossem dispensados ele igu'aes 
coRias, visto ·qne dcllas resultava grande trabalho 
pela escripturação·, substituind·o-as com certidões 
da impoTtancia do fançamento ,. e dos seus .aug
mentos ou diminuições q,ue occonereni, pratican" 
do-se assim. -o Qlesmo que se· observa Va C.Om O 

Real Erar.io ele ·Lisboa . depois do primeiro lança
mento, e ainda que parecesse a esta Junt!l atten
divel a mesma Tepresentação, comtudo a sua 
cfecisão he propria do Trono,. e nesta consideração 
a levamos it real presença, para· que Sua Alteza 
Real mande o·que fôr servido. Respondeu o De
sembargador Procurador da Corôa e Fazenda: 
Não acho razão· bastante para qµe d·eixe de obser
var-se a disposição expressa :los §§ 14 e 15 do 
alvará. de 27 de Junho de 1808, que se acha em 
observancia, e foi estabelecida com fins muito 
provi.dente<;, apesar do exemplo allegado· que ell 
vi praticado em algumas Superintendencias ela 
Dedma de Reino,. mlllito anteriormente ao sobre
dfto.. alvará, e por _isso se deverá consultar nesta 
conforníidaqe a Sua Aitcza :Real. PaFece· ao Con
selho o mesmo que aO' Procurador da Fazenda, 
Gom quem inteiramen.te se conforma. Vossa AI:.. 
teza Real porém man.cfará· o que fôr servido. !1io, 
em 11 de Fevereiro de 1814. • 

Resolução. -Como parece. Palacio do Rio de 
Janeiw, g de l\'larço de 1814. -Com a rubrica 
de Sua Alteza Real. - A chcl-se no Liv. 1º de Reg. 
de Consiilta.s do Conselho da Fazenda, a fl. 6ti v. e 65. 
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104 ANNO DE 1814. 
RESOLUÇÃO DE 9 DE l\fARÇO. ALVARA' DE 9 DE MARÇO. 


Manuscrípto authentice.• o.i. Coll. Braz.- Delgado. 


Os negociantes desta praça requei-em dizendo: 
qu_e tendo Sua Alteza R~al, por aviso de 7 de Ja
neiro ele i 809, clctcrmmaclo, a requerimento ele 
José Luiz Alves, que ,gs farelos de fazendas que 
elle queria rcmetter para a Costa de J,estc fos
sem despachados sem que desfizessem pa·ra o 
sello, e que tod0s os mais que se despacharem 
na Alfandega clest;J. Côrte sejão sómente abertos 
nas cabeceiras para serem sómente sellada·s as 
peças ele fóra : acontece depois que o Sellador ela 
Alfandega 'requereu ao Conselho, que lhe deferia 
mandando que os ditos fardos fossem desman: 
.ch_a~os; para serem sellaclas .todas as peças. Sup- . 
phcao a S_ua Alteza Real, em utilidade publiea do 
commcrc10 , attento que o exame dos fardos 
.ahertos só nas cabcodras, e combinados, como até 
<i,gora, com o resumo elo manifesto, conv.ence a 
s?~ identid~de ., s~ja servido i:panclar c1ue a clispo
siçao do dito aviso fique em .todo o seu vigo1:. 
.Respondeu 'º Desembargador Procurador ela Fa
zenda: -Reproduzo sobre este t·equerimento dos 
supplicantes, o mesmo que disse no meu officio 
junto sobre o requel'imento do Sellaclor da Alfande
ga, que foi deferido por despacho ele 9 de A,bril do 
corrente anno. Informeu o Desembarrrador do Pa
ço Juiz da Alfandega. EstaAdo .tão evldentemente 
demonstrado., 'á vista das informações e .a.ttestacões 
dos Officiaes desta Alfandega., e do Juiz meu a"nte
eessor, que nenhum pre'}uizo se segue á Real Fazen
da da pratica introduzida en:i vii'.tÚde da determina
ção do aviso de 7 ele Janeiro de i8og, e:x:ami-· 
nando-se o_eoNteúdo nos fardos das fazendas que 
·se despachao para a Costa de Lest~, abertas só
m~nte as cabeceiras.' e resultando deste uso pro
'Veito aos commerc1antes , pC1rque não se lh.es 
desmanchão os seus fardos que não podem ao 
depois ser arranjados no mesmo volume por fal
ta de prensas, e sem grande demora e trabalho; 
ent.endQ que a prelenção <l<ls nego~iantes he de
fenvel, porque, salva a arrecadarão dos r.eaes 
direitos ele Sua Alteza, elevem teÇ tu "'ar .todas 
as p~ovidencias. que promove1·em a fr;nquez.a e 
fac1hdade do giro do commereio e commodida
de dos negociantes, no que muifo interessa o 
bem publico, sendo por esta causa estes dous 
principias a base da legislàção da

1 
s Alfandegas. 

Em consequencia o proveito particular do Sella
dor, jú tã? apr.ovcitado.! não de1re empecer a 
huma providencia que nao damna a arrecadação 
fiscal, e facilita o giro do commercio. Parece ao 
Conselho o mesmo que ao Desembargador Pro:.. 
curador ela Fazenda, e aos Conselheiros Juízes 
informantes, com os quaes se co11forma. Vossa 
Alteza Real mandará o que mais justo parecer. 
Rio, em 18 de Fevereiro de Í814J 

R~sol,upão. - Como parece. Palapio do Rio de 

Eu o Páticipe Regente faço sabei· aos que o 
presen.te al varú .c0m força qe lei virem, que cons
tando na minha real presença, por offieio do 
Pl'oeurador <la minha Real Corôa e l~azenda -, e 
consulta..da i\1esa do meu Dcsembarg·o do Paço, 
a necessidade de s.e c1·ear huma Villa na Arraial e 
Districto das Novas i\linas elo Cantagallo, para 
0cco1·cer ao vexame em que os seus habitantes se 
achão, de acudirem ús ordens das Justicas da 
Villa de SantG Antonio ele Sá, em elista~cia de 
m~is de vinte e ~uas legoas, obrigados a passar 
a Serra por cammhos asperos e cortados de rios 
caudalosos; desamparando entre tanto as suas 
lavouras com notavel prejuizo seu, elo au"'mcnto 
da agricultura e das rendas do Estado : e cjueren
do eu que os morndores daquelle fertil territorio 
se empreguem sem desvio no exe1·cicio da lavou
.ra, e .t~nhão entre si 0 amp ,1ro da justiça para 
os policiar., manter em paz e decidir-lhes as suas · 
depenclencias : ' hei p01· bem, conformando-me 
co1~ o pare?er da refc1:ida Mesa, erigir errf Villa 
e dito Arraial com o nome de Villá de S. Pedr.o 
de Cantagallo; e terá por limites todo o terl'ito
rio que se comprehencle desde e Rio Parahi
ba, no sitio que o l\iinistro encarregado do le
<vantamento ela Villa lhe assignar, conenda pelo 
alto ela Serra dos <:>rgãos a parlir com os termos 
das Vil_las de Ma9é, l\'lacacú, l\lacahé e Campos 
dos Go1tacazes ate fechar no mesmo Jlio Parahiha, 
o qual lhe servirá ele divisa em toda a extensão 
da parte da Provincia de l\iilil.as Geraes. Ficarú 
cornprehendida nestes limiws a Aldêa da .Pedra 
que até agera pertencia .ao termo da Vi lia de S~ 
Salvador dos Campos, d.o qual sou servido des
membra-la com todo o. territorio elo alte da Ser- · 
ra a dentro, para ficar pertencendo á Villa de 
S. Pedro d.e Cantagallo e ú ClHnarca d@ Rio de 
Janeiro. O l\Iinistro encarregado ele levantar a 
Villa fará erigir nella G peloLJrinho , casas de 
Camara e Audiencia, Cadêa e mais officinas ne
cessarias, á custa elos moradores· e tudo se effei
tuará debaixo das ordens da l\'l;sa do meu De
sembargo do Paço. Hei outrosim por bem crear, 
para o g·overno <la elita Villa, dous .Juízes oreli
narios e hum dos Orfãos, tres Vereadores, hum 
Procurndor e hum Thesou1·eiro do Conselho, dous 
Almotacés, dous Tabelliães elo publico judicial e 
notas, hum Alcaide e hum Escrivão do seu car
go; ficando annexos ao primeiro Tabellião os 
o.ffieios de Escrh•ão da Camara, sisas e almotaç.a
r1a ; e ao segundo, o officio de Escrivão dos Or
fãos ; e todos sel'Virtiõ seus empregos e officios 
na f?rrr_ia das leis do .Reilrn. E por querei· agraciai· 
a V1lla novamente creada, e prove-la de 1·endi
mentos suffieientes com que possa satisfazer aos 
encargo~ pub~icos:. sou servi~o conceder-lhe para 

, sei patnmomo, alem da meia Iegoa de terra emJaneiro, g de M_arço de 1814.-qom a rubrica 
quadra já destinada para logradouro do Arraialde Sua Alteza Real.-Acita-se no L fv. 1 º de Reg. 
huma ~esmaria mais de huma legoa em quadra:.de Consultas do Conselho da Fazenda, i;i fl.. 65 v. e64. 
ou con1untamente, havendo to1·ras devolutas ou 
div.idida em quatro se~marias ele meia legoa',em 
quadra cad,;J. huxnaJ a~nde ,~s hou,:er des,eml;>a~a7 
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çadas ; para o que requererá á l\'Iesa do meu De
sembargo do Paço, na qual se lhe faráõ expedir 
os competentes despachos, com '<1 faculdade da 
Carnara as poder •aforar em pequenas porções por 
emprazamentos perpetuos, com foros racjonavcis 
e Iaudemios da lei; observando-se a respeito desses 
ernpra~arnentos o alvará de 23 de Julho de 1766. · 

E este se cumprirá como nelle se contém, etc. 
Dado np Rio de Janeiro, em 9 de Março de 1814. 
-Pn1NCIPE c0m guarda. - Com os registos compe
tentes. 

DECRETC DE 12 DE MARÇO. 

. Coll. Braz. - Delgado. 

Sendo-me presente pelo Dr. João Antoiiio Sal
tcr de Mentlonça, do meu Conselho e Procur.a
dor da Corôa, que os ultimos t1 es Ajudantes de 
seu antecessor, o E>r. João Pereira ~Ramos de 
Azevedo Coutinlio , · forão autorisados logo pelos 
decretos das suas nomeações para responderem 
por si só como sens serventuarios e .substitutos 
nos papeis que elle lhes commettesse, e que esta 
faculdade ainda não tinha o seu Ajudante o De-, 
sembargatlor dos Aggravos, Manoel Vicente Tei
xeira de Carvalho, sendo muito digno da minha 
real contemplação pelo distincto prestimo e hon
ra com que me sene; e tornando em considera
ção o referido, e as letras e merecimento do dito 
'Ajudante: hei por hem autorisa-Io par.a respon
der por si sü, comq os seus ultimos antecesso
res, em tod~s os papeis dos Tribunaes, e autos 
que pelo dito meu Procurador lhe. forem com:..· 
mettidos, e para servir nos seus impedimentos. O 
Marqucz Regédor, etc. Palacio de Queluz, em 

· 12 de Março ,de 1814. -Com a rubrica do Prín
cipe' Regente. 

RESOLUÇÃO DE 1lJ. DE MARÇO. 

Manuscdpto authc,ntico. 

Senhor. . -Por aviso de 21 'de Outubro pre.ce
dente, expedido pela -Secret'ariit ·de Estado dos 
Negocios Estrangeiros e da G;uena, foi Vossa AI-· 
teza Real servido ordenar a esta Real Junta da 
Fazenda dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e 
Fundições, consultasse com effeito o que lhe pa
recesse sobre o requerimento de Bento José de 
Serqueira e José de l\fello Coutinho, patrões que 
süo das embarcações 'do se'rviço db Arsenal Real 
do Exercito e Fabricas da Pohóra. Expoeni os 
supplicantes, que vencendo. por dia 400 rs. , ven
cem tod~s os outros ' patrões do serviç9 dàs.' For
talezas 600 rs. por dia, pagos ·pelo mesmo co
fre do Arsenal, co~o constava do documento 
que juntúrão. e que lhes parecia estarem nas cir
cunstancias de Vossa !Alteza Real confel'ir- lhes o 
mesmo jornal que aquelles vencião, pois que os 
supplicantes anda'vão continuamente em bum ~r
-viço activo' e mu.ito arriscado como era o de 
conduzir-se polvora da Fabrica para os armaze.ns, 
e. de{it.9S para outros muitos destinos., e cacregan~ 
do oqtn1s mn~tas . cargas pesada,s, e. isto diaria

,mente, gu1m.do aquelles fazião .s@mente os· servj-
TOMO II, 

ços das Fortalezas, e recolhidos a ellas nada mais 
faúão.' Mandando• esta Real Junta ouvir ao seu 
Deputado Intendente, o mesmo assim o pr.aticou, 
expondo qll'e, quando se arbitrou o jornal de 520 

rs. po1· dia para os remeiros do escaler deste Ar
senal e barca do serviço da Fabrica da Polvora ,. 
sendo maior do que aquelles que recel!ião os dos 
escaleres das Fortalezas, foi por se reconhecer te- · 
rem aqu'elles mais trabalho dó c1ue estes; pois que 
servião no mar sendo preciso , e não sendo 
trabafüav:1o de serventes no Ar;;enal .de sol a 
sol, em lugar que os das Fortalezas descançavão, 
assim na occasião ·de temporaes, em que não po
dião navegar, como no tempo que lhes re;;tava 
das Yiagens ; e que estando os patrões deste Ar
senal na mesma razão que os remeiros, e com 
mais augmento de trabalho, que lhe parecia ' de \ 

razão, que terido-se igualado os jornaes dos re
meiros das Fortalezas aos destes Arsenal, se de
verião igualar o dos patrões do mesmo Arsenal 
aos das Fortalez(lS, como os supplicantes com jus
tiça requ11rião. Parece a esta Real.Junta o mes
mo que .ao seu Deputado Iotendeote, com quem 
intçiramente se conforma, a fim <le que os pa
trões do escaler do Arsenal e barco ela Fabrica. 
venção o jornal de' 600 rs. por dia, assim como 
percebem os mais patrões dos escaleres das For
talezas. Vossa Alteza Real porém n;i.and.ará o que 
fôr •servido. Rio de Janeiro, 1 o de Dezembro .de 
1813. -Carlos A_ntonio Napion,. -CarJos José 
dos Reis e G;ama. -Jo.ão Gomes da Silveira l\1en
dc,mç11. - M.ariam;IO José Pereira da Fonseca. 
l\1iinoel Carneiro de Campos. 

Resolução. - Com.o parece. Pala:cio do Rio de 
.T aneiro ' 14 de l.\'l arço de 181 {~. - eom a rubrica 
do Príncipe Regente Nosso Senhor. -Registada 
a f1.. 177 do Liv. 1 º de ConsullaJ. 

ASSENTO DE 29 DE MARÇO. 

Ass. da Casa da Supplicação. 
' 

Aos 29 dias do mez de .l.\'larço do anno ele 181!~, 
na preserç.a do Sr. J.oão Antonio Salter de Men
donça, do Conselho do Princi,pe Reg.ente Nosso 
~enhor, Secretario dos Negocios do Reino e Fa
zenda, Desembargador do P.aço, Procurador da 
'corôa, e Chanceller qi:e serye de Reg~dor ·das 
JustiÇf!.S, se propõz em Mesa Grande dos Aggra- , 
vos_, perante os Desembargadores abaixo assigna
dos, se decretando o tit. ~8 do liv. 5° c}as Ord. do 
Reino, que se n~o venha mais que com buns &Ós 
".mbargos contra alguma sentença. final ou inter
locqtoria, ou qualquer ou,trp desp11cl1o ou desem
biirg·o, salvo sendo de restituição, compete esta 
ás ,v'iuvas' como comprehcndidas na generalidad~ 
da disposiçiio do tit . 41 do.mesmo liY. 3° §§ 4º e 7°. 

E ouvidos os Desembf!rgadores que apaixo as
~ignárão, sobre a duvida proposta, se assentou, 
por gr~ndc pluralidade de votos, que, pela lei do 
Reino e· constante pratica de julgai', as viuvas não 
goza vão deste priYilegio, e que por isso não devião 
se~ consideradas como comprehendidas na gene
ralidade da lei do liv. 3° no t it. 41 §§ 4º e 7°; e 
porque o prjvilegio, sendo restricto por sua natu· 

27 
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reza, não devia ampliá1·-se além das pessoas de
!fgnadas e especificamente declaradas na lei geral 
do Reino. . 

E por se não tornai· a mover esta d1nida, se to
mou este assento, que o Sr. Chanceller, que serve· 
de Regedor, assignou com os Ministros que nelle 
votárão e presentes erão.~Como Regedor., Salter. 
- Miranda Alarcão. ___:.Velasques. -Leite.-Fon
seca Coutinho. -Dr. Faria. - Saraiva do Ama
ral. -Corrêa. -Dr. Pedrosa.-Borges Silva.
Pereira. -Araujo. -Rocha. - Gomes Teixeira. · 
- Bacelfar. - VE'.iga. - Contreiras. -Bragança.. 
-Garcia.- Sarmento.-Dr. Souza Sampaio.
Dr. Souza A.~evedo. -Guerreiro. -Teixeira.~ 
1\iotta e Silva. 

ASSENTO DE 29 DE MARÇO. 

Ass. da Casa da Supplicação. 

Aos zg de Março de 1814, na Mesa G.rande· 
dos AggTa.vos, em pr·esença do Sr. João Antonio 
Salter de Il'lendon?a, do Conselho do Principe
Regente Nos-so Senhor, Secretario dos Negoeio-s 
do Reino e Fazenda, Desembargador elo• Paço 1 

Procurador da Corôa, e Chanceller que serve de
Regedo•r des Justiças, se leu a portaria· de 27 de 
Janeiro proximo passado, expedida pcl.o· Gover
no", na fó1ma d<t·parecer do Desembargo do Paço,. 
em consulta de 17· do dito mez de ·!anefro,, so
bre a representação do Desembargad0<1" Promotor 
do Patriarcada, contra o~ a cor dãos do J u.izo das 
F\}lsiçlades,. <}µe denegárão o privilegio dó fôro a> 
Antonio Joaquim dos Reis, Presby1tero Secular, 
para ~e tomar assento que declare \>e·os decretos 
de 7 de-1\:larço, de 5o de Julho,. de i.3 de Agosto 
de 1755,. e o de 1·4 de Junho de 1741, que esta
helecêrão a l:ommissão. do dito .Tui~o, derogárã0· 
ou não o privilegio do f'ôro concedido aos Eccle

. siasticos pelas leis deste Reino, não obstante nãe· 
se fazer delles menção. 

Procedendo-se ao mesmo assento:, e·pro-poooo
se em deliberação, depois do · serio e,,;ame que a 
gravidade da ma teria exige, se aysent&u pelos 
Desemba·rgádores a·baixo assignado ~ , por acordo-· 
unanime de votos, que os decretos aeima referi
dos, que havrão esta.belecido a · Cpmmissão do, 
Juízo das Falsidades, niio tinhão cter.ogado o pri
vilegio do fôro concedido aos Ecclesiasticos pelas 
leis do Reina, por isso· mesmo qiie delles não· 
tinhão feito expressa menção. 

1 

E 11esta conformidade se tomou este assento,. 
que o. Sr. Chaocelfer, que serve" de' Regedor~ as
s~gnou com os Ministros que .presenfes erão e ~-el
le votárão.-Como Regedor, Salter.-Dr. Gmao. 
- ~liranda Alarcão-. - V elasques. - ·Leite. -Fon
seca Coutinho. - Saraiva do Ama1~~1. - Corrêa •. 
~Borges Silva.-Pereira. -Araujo. -Rocha.
G ornes Teixeira. -l3ace'llar. - Veiga. -Contrei
r as. -Bragança. -Garcia.-Dr. Souza Azevedo. 

. ~Sarmento.-Dr. Sauza Sampaio.-Guerreiro., 
.::...Teixeira. -l\'1otta e Silva. 

... 
 . ' 

PORTARIA DE 8 DE Annu;. 

Jdanuscripto authentico. 

O Pr.incipe Regente Nosso Senhor-, sendo-lhe 
presente que · Felisberto Caldeira. Brant-P.ontes, 
Brigadeiro dos seus Reaes Exercito~,. tem c0nclui
do, á sua custa com as convenientes· commodidu
des de pontes, aguas e curraes a estrada que se 
p.ropôz abrir 'desde O· si ti.o denominado S.. Jorge 
dos Ilhéos · até l\1in'as- Geraes; e merecendo por 
isso que o honre com a continuação . das mercês 
q.ue no seu real nome lhe mai1dou insinuar serião 
confericlas ·qQando· acabasse- esta.importante obra, 
pela c1ual já obteve em principio de·remuneração 
huma Commenda ela Or<lem de Christo em duas 
vielas, por decreto· de i·7 de Dezembro de 1811 : 
ha po1· bem,.para• animai· a outros seus vassallos.
ª' fa.zerem hum emprego de· sçus cafaed.aes, tão 
ulil ú a·gricultura, ao· commcrcio inteiro e á ci
vilisa.ção,. fazei;-lhe mercê ela Alcaideri<.1 l\Iór da 
Villa de Jaguaripc , na Capitania da Bahia, em 
duas ''idas,. e de que se lhe passaraõ os de~pachos 
necessarios. Palacio do Ria- de Janeiro, em 8 de 
Abril de· 1814. -1\'.larquez de Aguiar. -Acita-se 
no- Liv. 1, º de Registo ,de Decretos á ft .. 202 v.. 

PROVISÃO DE 13 DE AD1\l.t .. 

Manuscripto authcntico•. 

O Marquez d·e· Agµfar, do Conselho de Estado; 
ete. Faço saberá Juu.ta da Real Fazenda da Ca
pitania de Pernambuco, que constando ·ao Real 
Erario· a· irregularidade do• procedimento do Ad
ministrador cl'o Correio dessa Capitania, extor
quindo. indevidamente· porte das cartas de corres-· 
pondencia do Physicn l\'.tór d'o·Reino· e estado~ ul
tramarinos e· Provedor l\'.lór ela Saucfe do · Brazil· 
com os seus Delegados, difficultando>por·esse mo-· 
d'o toda aquella correspondencia ,. que aliás he an
nexa á do Real serviÇo :; foi· o · Príncipe" Regente 
Nosso Sen'ho1~ servidh determim1r que· essa Junta ' 
faca restituir ao dito Admiáistrador do C0rreio a. 
qÚ:antia· de 5:t/J2oo•rs. ,. proveníente do porte re
ceb-ido dos massos dos Regimentos que· desta Côr.
te·tinhã1'.l'sido remettidos pelo mesmo Physioo Mor,. 
ordenando-lhe · que · deverá· ficar na int.elljgencia· 
de serem livres de portes as C\).rtas c1ue desta Côr
te forem envia das pelo Physico' MóT· d'o Reino aos 
seus Delegado·s, por serem· todas·consid·eradas do 
Real serviço .. O que essa· Junta assim· e:liiecuta
rú'. Joaquim José Pinto a fe'z no Rio de Janeiro, 
em 15 de Abril de· 1•8'14~ -M'arcellino· Antanio de 
Souza a fez escrever. -Marquez de Aguiar. 
$xtr.altida do LiV. 5P de Registo" Geral de Ordens 
ea;p~did'as ás- Junta,$ de F azendá a· fT.. 8Lf.. 

RESOLUÇÃ>O· DE 3'Qi DB A:BRIL-. 

• M'a1iuscrip~o authentico. 

Senliõr. - Yop· aviso• de 26 d'e Março prece
dente, expedido pela: Secrellaria de Estado dos 
Negocios Estrangeiros e da Gl!lerra, foi Vossa Al
teia Real ser:vido ordenar a esta Real Junta da 
Fazenda dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e-

I 
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Fundições, consultasse com effeito o requeri
mento de José Jgnacio Bdrges ele Azevedo, s'c
gundo Escripturario da Contadoria tia mesma real 
Junta. Expõe o .supplicantc,: que, em observancia 
ue huma portaria deste Tribunal, se acha encar
l'egado ela escripturação da receita e clespeza .dos 
cofres da Polvora e elo A1·senal, sem ordenado 
ou gratificação alguma, e sem ser dispensado 

-dos trabalhos inherentes ao seu emprego na Con
tadoria e dos que na mesma lhe accrescêrão; 
que pertencendo ao primeiro Escripturario, f'6ra 
delles sempre encarregado pelo Deputado Con
tador; e porque esta reunião era assaz extensa, e 
não podia ser .hem desempenhada sem huma as
sidua applipação do supplicante , o que tinha 
praticado, çomo era constante, lhe parecia mere
cer ser contemplado com algum estipendio·, pelo 
dito trabalho que lhe accresceu, tanto porque 
antes da installação desta Junta percebia annual
mente 300~ rs. qUJem desta escripturação esta
va incumbido, eomo por ser pratica constante, 
assim no Real Era1·io como em outras Reparti 
~ões de Fazenda, perceberem gratificações an
nuaes todos. aquelles que em identicas circuns
tancias são da mesma fórma que o supplicante 
extraordinariamente empregados; e mais ainda 
por ter Vossa· Alteza Real já liberalisado esta 
graça na sua mesma estagão, quando houve 
por bem crear ao Praticante do Almoxarifado, 
Paulp Jeronimo Bregar(), Escrivão da Pagado
l'ia do Arsena•l e iterceiro· Escripturario do pre
dito Almoxarifad'(;J , com o augmento de mais 
150~ rs. no seu oFdenado , em attenção aos 
mencionad'os t1·abalhos da sobredita Pagadoria, 
não· obstante ficar dispensado da sua respectiva 
Repartição, excepção esta que elle supplicante 
não tiinha nem deseja; pelo que, confiado na jus
tiça de sua pretenção, e muito mais iia incom
paravel bondade de Vossa Alteza Real; rogava 
humildemente a Vossa Alteza Real que, attenden
do a ser a escl'ipturação de que o supplicante' 
está incumDido d'e muito mais consideracão do 
que aquella do mencionado Paulo Jeronirrio Bre
·garo, ao .seu limitado ordenado, e ao grande 
peso de que está sobrecarregado na dita Con
ttldoria, fosse servido mandar por seu regio aviso, 
que est'a. Junta consultasse com effeito a sua pre
tenção ,. concedendo-lhe huma gratificação an
nual paga pelo cofre da Polvora, e contada des
de· a data. da. portaria que o encarregou de se
melllante escripturação, por ser aquella em que 
pl'iaeipfüra a exercer as funcções de EscrivãQ da 
Thesouraria.· desta Junta. O Deputado Contador 
desta Real Junta informou: - Qué o suppliéante 
fôra por elle incumbido, em cumprimento da por
taria desta Real Junta de 27 de Setembro de 
i811, de escripturan es livros de receita e des
peza dos cofr:es · d'o· A·rsenal e Fabrica da Polvora, 
e de fazer ao mesmo·tempó toda. a escripturação 

' 	 do diario e livro. _mestre- cta- Contadoria, o qtte 
tinha desempenhadb até ao presente, e que por 
isso pedia huma gratificação annual, paga pelo 
cofre da Polvora. Que o supplicante, pelos ser- . 
viços praticados não ·SÓ naquella RepartiÇão, mas 
tambem em outras, merece a regia contemplação; 

e que ·os exemplos citadqs no seu requerimento 
lhe dão todo o jus para esperar a graça que im
plora, tanto mais que a R:eal Fazenda, longe de 
ser gravada com o augmento · desta despe2a, lu
cra; porque se o supplican te não fizesse toda a 
escripturação de que está incumbido, seria pr€ 
ciso nomear hum Escrivão proprio para a The
souraria, cujo ordenado excederia muito á grati
ficação que o supplicaote requer. Dando-se de 
tudo vista ao Desembargador interino Fiscal, o 
mesmo respondeu: - Que o supplicante fôra pro
vido segundo cscripturario da Contadoria desta 
Real Junta no tempo da sua creaçãa, com o or
denado annual de 300~ rs. , e obrigações que &e 
lhe ensinárão; e que havendo hum Official depu
tado anteriormente para a escripturação da recei
ta e despeza da Polvora e Arsenal, que era Ca
millo Martins Lage, o qual -vencia pela mesma 
Repartição 500~ rs., porque se extinguira o dito 
lugar, se reunira a sua obrigação ao tlo suppli-. 
c·ante, pela portaria de 27 de Setembro de 1811, 
ficando assim respoosavel a duplicado trabalho; 
que o Contador Çeral informava do seu bom ser
viço , e que não era gràvoso á Fazenda Real a 
gratificação que o supplicânte implo.rava, e que 
achava em consideração de tudo , que até a quan-' 
tia de 200~ rs. pela RepartiÇão da mesma Pol-. 
vora, annuaes, era sufficientemente deferido, . 
sendo do real , agrado. Parece a esta real Junta o 
mesmo que ao Desembargador seu interino Fis
cal, com quem inteiramente se conforma, afim : 
de que o supplicante perceba huma gratificação , 
annual de 200~ rs. , paga pelo cofre da Polvora, . 
sendo esta contada desde o dia em que principiou. 
a exe'rcer as funcções de lilscrivãó ·dâ T:h'esouraria 
deste Arsenal, pela portaria de 27 de Se~empro . 
de 181 1. Vossa Alteza Real ôe terminará .o que 
fôr servido. Rio de Janeiro, 1°·de Abril de 1814. 
-Caetano Pimentel do Vabo. -Carlos José dos 
Reis e Gama. -João Gomes da Silveira l\'lendon
ça. -Marianno José Pereira da Fonseca. - Ma
noel Carn~iro de Campos. 

Resolur;ão. -Como parece. Palacio do Rio de 
Janeiro, 5o de Abril de 1814. -Com a rubrica 
do Príncipe Regente. -'-- Rêgista:da a fl. 5 do Liv . . 
2° de Consultas. 

p,ROVISÃO DE f.i DE MAIO. 

Manuscripto autbentico. 

D . .João por graça de Deos, Principe Regente 
de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber a vós 
Juiz de Fóra interino desta Çôrte, que sendo vis
ta a vossa conta do 1 º deste mez e anno, acerca 
da vistoria a que pretendem os Vereadores actuaes 
proceder na calçada do pelourinho, suspendendo 
na assignatura do mandado que havião mandado 
passar para pagamento das despezas que fizera o 
Procu-1·ador da Camara: hei par hem declarar-vos, 
que tendo os Vereadores do apno passado, e até 
mesmo os actuaes, approvado as contas do Procu
rador com a formalidade e exactidão que na dita 
conta referis , exigindo delle os documentos re
conhecidos por Taliellião, cousa nunca praticada 
CODJ os antepassado~ Procuradores, mandando
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lhe depois passar mandado competente,para ·seu 
pagamento, não devem elles rever e tornar a co
nhecer das mesmas contas, já por elles julgadas 
definitivamente, rúas sim executar a sua deter
minação, deixando a revista dellas ao Provedor, 
a quem em taes circunstancias compete na fürma 
da ·lei examina-las, fazendo ns averiguações que 
j u.lgai· necessarias, como se participa ao mesmo 
Provedor por ordem da clnta desta, para assim 
o cumprir e executar. O Príncipe Regente Nosso 
Senhor o mandou pelos i\linistros 11baixo assigna
dos do seu Conselho , e seus Desembargadores do 
Paço. João Pedro Maynard da Fonseca e Sú a fez 
no Rio de Janeiro, a 4 de l\iaio de 181 4. -Ber
nardó José ele Souza Lobato a fez escre,·e1·. 
Portugal. -Monsenho1· l\lirancla. -Acha-se a fl. 
98 do Liv. 1 º de notação das 01·dens que se ea;pedem 
pela Mesa do Desembargo do Paço. 

ALVARA' DE 5 DE MA.IO, 

. C'oll. Brnz. - Delgado. 

Eu o Principe Regente faço saber aos que este 
alvará ' 'irem, que sendo-me presentes em consul
ta elo meu Conselho ela Faienda as duvidas que 
se tem excitado sobre a intelligeneia elo alvará de 
21 ele Janeiro de 1809, o qual eonrtedenclo aos 
proprietarios dos Engenhos de assucar e aos La
vradores de canas, o prhilegio de não serem exe
cutados nos bens das suas Fabricas, mas sómen
te nas terças partes dos rei;idimentos dellas, não 
exeeptuou t1Xpressamente as execuções que por . 
parte da minha Real Fazenda se promovem con
tra os seus devedores: e .querend~ fixar em be
neficio elos meus fieis ' 'ass,allos a verdadeira in-, 

.telligencia do sob.redito aLv.ará, e ú vista das dis
posições da ordenação do Reino do J,iv. 5°, tit. 
86, § 24, e do alvará de 17 de No·vembro do an- . 
no proximo passado , que tendo concedido este 
mesmo privilegio a outros lavradores, e aos Mi
neiroi empregados na !'!xtracção do ouro, cop.1
prebendem expressamente na sua eieneratidade as 
ditas execuções_ da minha Real Fazenda, como 
foi ponderado na sobredita consulta, sendo ou
vido o Procurador da. minha Real Corôa e Fa
zenda: sou servido declarar, conformando-me 
com o parecer do mesmo Conselho; que o men
cionado privilegio c9ncediclo pelo alnrú de 21 
de Janeiro de 1809 aos proprietar'ios dos Enge
nhos de assucar ,, e ,aos Lanadores de canas, 
compreheode todas e .quaesqner dividas e execu
ções, ainda que sejão da minha Real Fazenda : 
determinando que assim se obseJvc cumprida
mente, e não venha mais em duvida. 

Pelo ·que mando, etc. Dado no ;ralacio do J,lio 
de J~neiro, aos 5 de l\laio de 18\{~.-Pnrnc1Pµ 
com guarda. - Com os, registqs competentes. 

ALVAR 
1 

A.' DE 5 DE l\IA~O. 

1 • } ,'· ,., Cal). fünz. - Dclgaçlo.• 

- , I 

Eu o PrinciJ?~R,egente faço saber ao:; que este al
va11á ' 'ire,m, ,q~e"llland~nrfo exD;i;n.i1'ar no meu ,Co-q..

selho da Fazenda as duvidas que tem occorrido 
sob'rc serem ou niin comprehendidas as dações in 
solutum na chlsposição do alvará de 5 de Junho 
de 1809, pelo qual fui serYiclo, por força das 
urgencias elo Estado, extender a todqs os meu$ 
domínios o imposto ela sisa qqc se deve elas com
pras e .vendas, e arremataç,ões elos bens 1decla
rados no dito alvará: me foi presente cm con~ 
sult:a do dito Tribunal, sendo ouvido o Procura
dor da minha Real Corôa e Fazenda, ci.ue as da~ 
çõcs in solutum constituindo huma ~ppcc ic de 
compra e v,encla, e sendo assim consideradas nos 
artigos das sisas, cap. 59, § 1º, são compre
henclidas na disposição do so!J1·edito aharit. E 
conformando-me com o parecer da referida con.
sulta, hei por bem declarar, que em todo.s os 
pagamentos que os devedores tiverem feito de
pois cl\l publicação do alvará ~e 5 de Junho de 
1809, ou ao diante fizerem a seus credores em 
generos ou cousas que repre&entem a. moeda, 
haja a competente sisa, como se em dinheiro 
feitos fossem, cio mesmo modo que por direito 
se pratica nos meus Reinos. 

Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio 
de Janeiro , aos 5 ele l\Iaio de 1814. - P1u~ClPJJ. 
com g·uarda. - Com os registos competentes. . 

DECRETO DE 5 DE MAIO. 

l\'Ianuscripto authentico. 

. Sendo-me presente que nos autos de residencia 
do Bacharel Agostinho Potra de Ilitancourt, re
mettidos pela !\lesa do Desembargo cio Paço á 
Vara da Correicão do Gdme da Côrtc e Casa 
da Supplicação; para serem nelles sentencinclos, 
o Desembargador P1;omotor da Justiça, em ' 'ez 
de fprmar o libello, segundo a devassa e ,mais 
papeis, puzera sua tenção, fundando-se talvez na 
Orei. liv. 1° tit. 15, que não podia ter lugar nes
te caso .em que pela !\lesa do Desembargo do Paço 
se me consultára a culpa em que incorrêr.a o syn
didadó ,- pela quar mcreêia dar-se-lhe o lugar 
por acabado, com .o que fui servido conformar
mo pela minha real resolução c).e !18 de Agosto 
de 181 ~, e que Dil referida tenção tomára aqucl
le Ministro com precipitação e Q_esacordo a em
preza de justificar o syudicaclo, quan1lo só lhe 
tocava promover por meio do .libeUo .accusatorio 
a culpa que constasse, pa,ra que, sendo ouvido o 
accusaclo, fosse julg?do como entendessem os 
Juízes ser direito e ju$tiç.a, vin,do a ser a sobre
dit-0 tenção contraria á lei (que, só podia ter lu
gar por modo ordinar~o, , e se _não t,ivesse precc
d.ido ~ rpinha soberana res9lução tomada em 

' 	c.onsul,ta, e GOP;1l conh!')cüneQtO de causa, pel;;i 
qual se vcrifiéou culpa que mereceu o castigo de 
se lhe haver Q lugar por acabac)o), ao .estil.o pra
tico,, e ao est,ado dos autos, y,,conce,bida em ter
JDilS,~~n~s dec.9r9sos ao acata~ept9 devido ús mi. 
nhas rcaes dct13rmioações, e adignidade do primei
r,o Tribun:;il .~a JU9qarohia; tendi;> consideração a ,, 
todo '? 'refer,id9, · e , não sendo c<;mvenie,nte ao 
bem do meu -'.eal serviço que se pprpetue a ine
mori\\ de. hum, tal abuso; sou servido ordenar, 

' 	 ' ' .' . 
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({UC subsistindo o a-cordão que mandou juntai· 
i1s certidõ.es do estilo, e traçando-se, a referida 
tenção, se continue vista ao Dcsemb!rgador Pro
motor da Justiça paÍ'a ÍOl'mar o libello, segunào 
o que constar elos autos, e sendo ouvido o syn
1lieado e seguindo-se os mais termos devidos, se 
julgue a final como fôr de ju?tiç.a. O Chancclle1· 
dá Casa da S,npplicação que ser;ve de Regedor o 
tenha assim entendido e faça execut.ar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janei
ro, cm 5 de Maio de 181/~.-Com a rubrica do 
Príncipe Regente Nosso Senhor. -Aclia-se no 
Liv. 1 • de Rr.g. das Ordens Regias da Casa da, Sttp- , 
plicaçüo~ a ft. 195 v. e 196. 

PROVJsio DE 9 DE MAIO. 
. . . 

!Uanuscripto a~thentico. 

D. João por graça de Deos, Prinr::ipe Regente 
<l.c Portu gal e dos Algarves, etc. Faço saber a vós 
Om•idor da <::omarca elo Maranhão, que Jo'°é 
Antonio Cepeda me representou, que ~endo pre
so na cadêa dessa Cidade, a requerime nto do Co
ronel Ricardo Nunes Leal, para apresentar em 
Juízo aous escravos por elle penhorados ao Ca
pitão Bruno Antonio Nunes, de que elle era de
posita rio, jltmais se podéra livrar da prisão, por 
ter sempre contrario em seus despachos au Ba
charel J3 ernardo José da Gama, que então era 
Ouvidor interino dessa Comarca, intimo amigo e 
protector do exequente Coronel, e que por isso 
lhe não deferira a soltura sem que lhe fizesse ef
foc!iYa entrega dqs dilos escrnos, de cujo de
posito assi gnúra termo. E sendo ,-isto seu re
querirrfento, na qual, involvendo factos estranhos 
e alei vosos, impudentemente calumnia ao refe
rfr~o ou,•idor interino que, em negar-lhe a soltura 
em termos taes, nada mais fez do que obsenar 
como devia a Ord. do li v. 4º tit. L19 § 1 º, tit. 76 § 5 
e tit. 78 § 1°; o qual exuberantemente se j ustifi
cou, sendo om,ido na informação a que mandei 
proceder pelo Desembarg·aclor Corregedor do Cí
vel da Côrte, de todas as imputações de que tão 
fóra de tempo e lugar o arguia o sobredilo C.e
peda: con f'ormancln-me com o parecei· da l'tlesa 
elo meu ·Desembargo do Paço~ pOL' · minha i!lf
mediata resolução de 5 de Abril do presente anno: 
hei por bem desáttender o mencionado re,quel'i
mento cheio de falsidades, que o dito Bacharel 
plenamente com•enceu .co1n documet;itos decisi
vos : e porque não fiq1,1e impune a alejvosja_ e 
soltura com 'JUe o mesmo José Antonio Cepeda 

· se atreyeu a follar na mio híl augusta pres.ença, 
usando de expressÕ'.es inj.uriosas : orde.no-vps 
que, logo que .elle .estiy.er .desembaraç?do dos mo
tivos porque foi preso, o reprehendais asperamen
te, e encarcerei,s por .tempo de hum mez , fazen

. do-lhe sentir yh'amcnte que, por effeitos da minha 
real cler,n en.cia e compaix(lo, lhe perdô.o p,or .esta 
-vez o _méiior castig·o que mereciíl. Cu!Jlpri-o as
.:;im, d.and9cn;ie conta da sua e'xecução . . O Prin
cjpe Regen~e Ns>sso S;enhor o mandou por seu • 
especial ma,1_1dado pelos i\linistros abaixo assigna· 
4,çis d.9 se':l, ;Co.nselh9 ,e seus pesem~arg~do.r~s. 

:l'OMO 11. 

.João Pedro Mayriiird da Fonseca e Sit a fez no 

R.io de Janeiro, a 9 de Maio de 1814.-Bernar

do José de Souza Lobato a fez escre,' er. 
!\iunsenhor l'tliranda. -José de Oliveira Pinto 

Botelho e l\'losqueira. -Acita-se a ft. 98 v. ~ 99 

do Liv. 1" de Notaç{i.o das Ordens que se expedem 

pela Mesa do Desembargo do Paço. 


Pl\OVlSÃO DE 10, DE MAIO, 

Man.useripto · authentico. 

D. João por graça de Deos, Principe Regen

te de Portugal e dos Algan•es, etc. Faço sabel' .. 

a vós Governador e C'apitão General da Capitania 

ela Bahia, que representando-me a Camara, No

breza e PoYo da Villa de Jaguaripe e seu ter

mo, estarem os habitantes nas mesmas circuns:.. 

tancias dos da Villa da Cachoeira para obterem 

as mesmas graças, a est·es concedidas •pela pro

Yisão de 5o de Outubro Je a758, accrescendo:.. 


, lhes os inconvenientes dé niont;;irem a Barra 
Falsa, mesmo por dentro d.o reconcavo dessa 
Cidade : e attendendo ao referido, ao que acerca 
disso informastes, ao que, sobre tudo, respon
deu o Desembargador Procurador .da minha Real 
Corôa e Fazenda, e ao que se me expendeu 
em consulta da Mesa do meu Desembargo do 
Paço, com cujo parecer fui servido conformar-me 
por immediata resolução minha de- 8 de Abril 
do a!rno presente : hei por bem conceder-lhe~ 
as tres seguintes graças: 1 • que os Ouvidores do 
Civel e mais Juizes ConservaJores dessa Cida-de 
não admittão acção alguma contra os ditos mo
radores, que não seja para se tratar por vi a 
ordinaria de Libello, e não as que se hom·e
rem de tratar por assignação de dez ilias , jura
mento d'alma, ou outra via s.ummaria; 2•, que o 
ditos Juízes Conservadores não admitt.ão aind a 
por esta via de Libello acção alguma fundad a 
em cessão, ou traspasso feito aos seus privile
giados, mas sómente as que forem dima~antes 
de .contractos ou obrigações, que originalmente 
pdncitJiar.em com elles ~esmos, e nã.o as que 
principiarem c.om outra·s pessoas• que nelles 
'depois transferÍl'en;i. os seus direitos; 5•, que as . 
arrematações de bens moveis e de raiz~ e àinda 
dos da terceira especie a que os Ouvidores do 
Civel e Juízes ~as Conservatorias h'ouveré.m de 
proceder nas execuções . de suas sentenças ~ se 
fa ção oaquella Villa, passando para iS?O cartas 
executorfas, como nos tempos passados ·muitas 
yezes s_e executou, continuando-se os proc~di- ' 
mentos dos pregões' requerimentos das partes, 
arremataçõe.s, posses e tudo o roais nos autos .
das proprias cartas executorias que assim se pas ' . 

sarem' e não em traslados" e que findas as 

taes arrematações e suas clependencias, Se· r e- · 

metta, sem deixar traslado, tudo o que se pm

cessar a <:ssa Cidade, e ~e · entregue nos respec

tivos cartorios, onde se apensaráõ as cau~ a s 


principaes donde emanárão as mesmas execu~ 


ções. O que vos ·p11rticipo para Tossa intelli  ...., .. 

gencia,, ordenando-,· os mandeis reg·istar esta n(}s 

livr.o.s .d.a Refação dessa Cidade .e nas mai.s par
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tcs onde convier, para ter o seu 4ev_ido effeito. 
O Principe Rregente Nosso Senhor o mandou po1· 
seu especial. rruindado pelos i\linistros abaixo1as
signados, do seu Conselho~ e seus Desembar
gadores do Paço. João Pedl'O l\1aynard ·da Fon
seca e Sá a fez 110 Rio de· Janeiro, a 1 o de 
l\laio de 1814. -Bernardo José de Souza Lo
bato a fez 'escrever. -;-Francisco Antonio e Souza 
da Silveira. -l\fonsenhor Miranda. -Acha-se a 
fl. 99 e v. do Liv. I º de notação das ordens que se 
expedem pela Mesa do De'sembargo do Paço. 

ALVA.nA' DE 14 DE MAio. 
\ 

Coll. Braz. - Delgado. 

Eu o Principe Regente faço sabcT aos que 
este alvará virem, que tendo-me representado 
o Governador e Capitão General das Ilhas dos 
Açores ser muito conveniente para a boa admi.. _nistração da Justiça e mais prompta expedição 
dos negocios da jurisdioção ordinaria, o c1·ear 
na Cidade de Angra o luga1· de Juiz ele Fora do 
Crirne, desmembrando-o do luga1· de Juiz de 
Fora, que até agora havia, para que dividindo

. se 	por ambos ·às diversas commissões de que 
e..stava encarre:gado aquelle lugar, pudessem me
lhot· satisfazer ao meu· serviço; e sendo ouvido 
o Desembargador Procm·ador da Corôa e- Fa
11P,11da, e mandando consultar a l\Iesa do De
sembargo do Paço: fui servido, conformando
me com o parecer da mésmã consulta, determinai· 
o seguinte: 

Hei por bem ore.ar na Cidade ~e Angra o lu
gar de Juiz de Fora do l\rime, sepa'rada esta 
jurisdicção do lugar de Juiz de Fóra, que o 
fica sendo do Civel e Orfãos, o qual terá o ' 
mesmo predicamento que a este l1J1gar competia; 
vencerá o ordenado de 200:/:b rs. 1pagos pela ·mi
minha Real Fazenda; e te1·á igual aposentadol'ia 
áquella que tem o Juiz de >Fóra ;, e os emolu
mentos que pelas minhas leis lêe pertencem. 

O Juiz de Fóra do Crime da pciade de An
gra servirá o lugar de Auditor da Tropa, de 
Provedor dos Defuntos e Ausentrs, e de Vogal 
nas Juntas de JustiÇa e de Agl'icultura; ficando 
per,tencencio sómente ao Juiz de 1Fóra do Civel 
e Oríaos b de servir de Juiz da Alfandega , 
l\lar e Direitos Reaes, Deputado da Junta da 
Faz~nda, e de Vogal nas Junta~ de Justiça e 
Agricultura, . na conformidade d~1 que pelas mi· 
nhas reaes ordens tenho estabelecide. 

Pelo que mando, etc. Dado po Rio de Ja
neirn, aos 14 de Maio de 1814.-,-Pn1NCIPE com 
guarda. - Com os regí$tos cornpeter,ites. 

DECRETO DE 17 DE MAIO~ 

Delgado. 

TeRdo-me representado pelo expediente da Jun
fa da Casa e Estado do ln fantado, o Almoxarife 
e Juiu dos Direitos Reaes da Dizi;ma do Pescado 

Villa de Caminha, que depoi~ do tràtado dd 
êommercio de -19 de Fe,·eréiro de 181 o, ·ceie

1 

) 

brado entre este Reino e a Gram-Ilretànho, que 

reg·ulou a qq_inze po'r ce11to os direitos dos •gene· 

ros proprios aaquella nação, ' 'i'nha a rpesma Ca,5à 

e Estado a experimentar prejuizo rro direito da 

dizima do peixe 'que ali· i'mportão os Inglezes , 

pelo rateio p1·oporcionado ao abatimento que hou

' "e nos me-smos direitos, occàsionado pelo dito 

tratado; e querendo conservar em seu il'lteirn 


· vigor e sem desfalque as doações que pelcrs Se

nhores Reis destes Reinos forão e-oncedidas á 
mesma Casa e Estado, para conservação' do sei) 
esplendor: hei por lYem ·que os dez por cento que 
a•Casa e Estado do Infantado está na posse an
tiquis-!:ima de receber da dizima do peixe secw 
estrangeiro, em virtude das re·gias doações, 'se 
cóntinue a perceber por inteii'o, e que a portaria 
expedida pelos .Govçrnadol'Cs do lleino ao Con
selho da Fazenda, para se procc'der ao rateio nas 
nepartições pol' onde se cobrarem aquelles rli
reitos, reduzidos a quinze pq1· cento p"elo sobre
dito tratado de Commeroio, tenha sórrre-nre o seu 
devido effeito, c~uanto Jl'OS cinco por · cento c1ue 
restão, da maneira· que já fui servido ordenar re
lativamente á Casa de Bragança. O Conselho da 
Fazenda o tenha assim entendido e faca execu

0 

tar com os despachos necessarivs. Palacio çl o 
J:1,io de Janeiro, 17 de l\iaio de 1814. - Com a 
rubrica do Principe Regente Nosso Senhor. 

ALVA.RA.' DE 26' DE MAIO. 

Coll. Braz. 

· Eu o 'Pl'incipe Regente faço saber aos que es
te alvará virem, que sendo-me ·presente em 
consulta da Mesa do Desembargo do Paço .a 

.utilidade que podia resultar ao meu serviço, e 
á boa administração ~la J usHça de cr"ear em, Vilia 
a po,•oação de l\1aricá, comQ constava das in
formações a que se tinha mandado pl'Oceder, e 
da resposta dada pelo Procurador d·a minha Reat· 
Corôa e l?azenda que' sobre elias foi· ouvido ; 
e conformando7me com à parect!r ela mesma· 
consulta : hei por bem erigir em Villa a sobre
dita povoação ·com o nome de - Villa de Santa-
1.\'laria de Maricá-, a qual tel'ir por termo o ter
reno comprehendido desde a bàrra ela lagôa de 
Saquarema até a ponta da Mancletiha, dividindo
S'e pelo interior pelas Serras da Tiririca, Pihy~ 
ba G1·ande, Cordeiros, Itatindiba, rlahi á Serra 
do Catimbáo, e des~a seguindo a maic; ctim
moda divisão até voltar a feühar na barra 'da 
lag·ôa de Saquarema: . fi·cando o sob1•edito te1' · 
ritorio desmembrado dos 'rermos da Cidade do 
Rio de Janeiro, da Cidade de Cabo Frió e da Villa 
de S. Antonio de Sá, aos quaes até agora p'er
.tencia. 

Hei outrosim por bem erear na referida Villa 
dous Juizes Ordinarios, hum Juiz dos Orfãos, trcs 
"fereadores, hum Procur.ador do Conselho, dous 
Armotacés, dous Tahelliães do Publico Judicial 
e Notas, hum AlC'afde e hum Escrivão do scn' 
óffici.o ;, ficando ann:exos ao 'primei'ro Tab!3lliâo 
os offieio:S qe·Escri,•ão da Camara, Sisas e Almo
t-açaria,- e ao segundo o offici9 de Escrivão dos 

1 
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Orfâos , os quaes todos ser.vir~õ seus empre
gos e ofilcios na fórma elas lei's '1º Reino. E 
freará gozando das prerogativas, privilegios e 
franqtiezas que ás mais Villas são concedidas; e 
se farú levantar pelourinho, casas da Camara; 
Cadêa e as Officinas do Conselho, as quaes o l\li- · 
rtistro que fôr encarregado do levantamento da 
Villa effeituará debaixo das ordens da l\iesa do 
meu Desembargo do P~ço, e á custa dos mor:i
dores della. 
· E por querer fazer mercê: suu servido · deter

minar, que pel'a referida Nlesa se lhe conceda 
p[rra patrimonio da mesma Villa huma sesmaria 
de huma -legoa de terta' em quadra co.njuncta
mente, havendo-a devoluta, ou quatro sesmarias 
de meia lego·a em quadra cada huma, onde as 
houver desembaraçadas, para sérem aforadas 
pela Camaca em pequenas porções por empraza
Ji1entos perpet~os, eom fôros. racionaveis e lau
demios da lei; observando-se a respeito de taes 
emprazamentos o alvará de 25 de Julho ,de 1766. 

E este se cumprirú como nelle se contém .. Pelo 
que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro, aos 
26 de Maio de 181 q. - Pn1Nc1i>E com guarda. 
Com os regi3tos competentes. 

DECRETO DE 18 DE JUNHO, 

Coll. Braz. 

Havendo os vigorosos e una1iimes esforç·os das 
potencias alliadas obtido felizmente, com o favor 
da divina providencia, os mais gloriosos e ex
traordinarios successos, que fizerão immediata- · 
mente cessar as hostilidades contra a França, e 
querendo eu que os meus fieis vassallos- possão 
em consequencia gozar cruanto antes- do grande 
bem e vantagens de huma francá communicação 
com todas as nações: sou servido ordenar, que 
nos portos dos meus Estados não se empeça mais, 
desde a data deste meu real deC'reto, a entrada 
·dos navios de quaesquei· naÇões que a elles vie• 
rem, nem se embarace a sabida das embarcaçõe·s 
nacionaes que se houverem de· destinar para os 
portos de algumas- dellas; ant.es se facilitem, quan
to fôr possível, todas as relações amiga veis e de 
1·ec!proeo interesse que se hajâo de estabelecer 
entre os resfYectivos paizes. A Mesa do Desem
baTgo do Paço o tenha assim etltendido e faça'' 
publicar, remettendo este p~r copia ás ' Estações 
competentes, e affixando-o por· edi,taês. Palacio 
tfo Rio de Janeiro, etn 18 de·Jun'ho 'de 18r4. 
Com a rubrica do Príncipe Regen'teNos'SO·Senhor. 

} . 

Pl\OVISÂO . DE .20 D:tl JUNifO, 

C:oJJ: Braz. 

D. João por graça de Deos, Princ'ipe Regent'e ' 
de· Pottugal · e dos Algarves, etc. F'aço saber· ~s · 
que e-Sta provisã'o vit"eln, que sendo-in'e pr·esente; " 
em cortsu~ta da ' l\tre'sa do me\J Desembfargo do ' 
Paço~ pela represe!l'tàção que lhe- fizer;f o Ouvi• 
dor da Corrta'rca de1 J'.ál'an:~guá ,e Coritiha, a te-
merari<,1 ousadia· eom-'qu·e· o tPadre· Luiz José d-e 

Carvalho, Vigario da Villa-Nova do Principe, a 
impulsos de seu desmesurado orgulho' d'eclarára 
excommungados, e obrigára á penitencia cfás Va
ras na porta da Matriz a seis soldados milicianos 
que auxiliárão a prisão do Padre Francisco José 
Monteiro Batalha~ ordenada pelo Juiz Ordinario 
daquella' V illa, . afim de o remetter para o Juiz 
d·o seu Fôro com a culpa que lhe resultára dâ 
querella contra elle dada pelos crimes de rapto e 
estupro; . e sendo estes escandalosos procedimen· 
tos despidos de jurisdicção , por não serem de 
modo algum da competencia do dito Vigario, 
p1·aticados contra a positiva determinaçãn do d.e
creto de 1 o de Março 1774, que reservou ao 
meu immediato conhecimento todos os casos de 
excomm'unhões fulminadas contra os Tribunaes, 
Ministros, Magistrados• e Officiaes de Justiça , . 
quando contra elle& se proceder sobre materias
de sua juris<licção e officio, e por consequencia · 
cont1·a os que em seu auxilio vão, como farão 0s 
sobreditos soldados milicianos; conformando-me, 
por mioha immediâta resolução d<l 20 de l\1aio 
deste ano o, com o parecer da sob redita l\'Iesá, cm 
que foi ouvido o Desembargador Procurador da 
min4a Real Corôa e Fazenda: sou servido (além 
do mais que determino) declarar capciosas, oul
tas, irritas, vãs e de nenhum effeito as ditas 
excommunhões; ordenando que por ' taes séjãO 
tidas, havidas e reputadas para não produzirem 
effeito, nem prestarem impedimer;ito algum, qual~ 
quer que elle seja; e prohibo a todos e a cada 
hum dos meus vassallos, ecclesiasticcis ou secu
lares, Ministros ou particulares , debaixo das pe
nas da minha real e gravissima indignação, da 
confiscação de todos os seus !:lens , e das mais 
que ao meu real arbítrio ficão, qll'e dêem alguma 
attcnção ou credito ás ditas excommunhões, e 
procedimentos do sobredito Vigario a este res
peito obrados; e ao Reverendo Bispo da Santa 
Sé de S. Paulo ordeno, que ·chamando á sua pre
sença o referida Vigario, 'º reprehenda severa
mente no meu real nome, por ter praticado tão . 
abusivos, temcrarios- e· incompetentes procedi
mentos; fazendo-o assignar termo na Camara 
Ecclesiastica de se abster ddles e de quaesquer 
outros semelhantes, debaixo das . penas acima 
declarada·s, · as quaes 1 posto que dellas o relevo · . 
agora pçr effeitos· da mioha real clemencia, lhe' 
·seráÕ' irremissivehnente impostas no caS'o de con- · 
travenção. E mando 'a tO'dos os· sob reditos meus 
vassall©s 1 l\'Iini;;t,rO's- e· mais pe'ssoas dos meu~ Rei
nos e dominias , , que debaixo das mesmas penas 
executem e fação inteiramente cumprir esta pro
visãÓ n& fbrma que nella' se contém. O Príncipe 
Regente Nosso Se'nhar .o mandou por seu especial 
mandado pelos l\linistl'Os abaixo assi nados, do 
séu Conselho. e seus Desembargadores do Paço.
.lbão Pedro· Nlayriarcl da F'onseca e· Sá a fez no Rio
de;Jaoeiro, a 20· de Junho de 1814.-Bernardo 
Jbsé de Souza Lobato à fez .escrever.-Monsenhor 
l\fi~ancia.. ~ FranciscO" Antonio de Soúza da fü.1
veira. 

, ; 
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DECRETO DE 27 DE JUNHO, 

ll1a11uscr·ipto nuthcntico, 

Sendo-me presente, que nos Processos pelas 
mortes feitas a l\lanoe.l Rodrigues, na Villa de 
S. Sahador dos Campos, a Manoel de Lara, 
Franc;,isco José e ao áioulinho !llanoel, na Villa 
c'Lo Rio Pardo, cm que forão pronunciados na 

. primeira os réos Antonio Pereir.a e Francisco Bien
, 	 guela; na segunda e terceira, Luiz Antonio Ro

drigues Machado; e na quarta, o crioulo Joaquim; 
faltão as devassas originaes que se desencaminhá
rão na remessa que dclla<; com os réos fizerão os 
respectivos Juizcs Territoriaes ao Corregedor do · 
Crime da Côrtc e Casa, assim como tambem se 
perdêra a diligencia a que, por acol'dão da Casa 
da Supplicação, ~e manuou proceder, reperg;nn
tando-se alg~11m1s tcstemun has da devassa da pri 

· meira morte, que não '' Íl~hão assignadas pelo Juiz 
quc as inq.uirio .e que tinha íallccid.o, não se po-: 
d.cndo por ~ste moth.o sentenciar estas culpas 
sem nullidade, muito mais não havendo senão 
o traslado do traslado das refori<l.as devassas, que 
por direito he ineapaz de produzir alguma prova 
1egal, nem he dos defej.tos que pela Ord. elo Rei
no, liv. iº tit. 5? § i ,2, .podem ser suppridos 
pelos Desembargadores em l\'Iesa grande; e co1h 
vindo á boa administração da J.ustiça ,e ú seguran-
Ç'-<\ publica que nãG fiquem impunido~ ns tlelictos 
dc ql,le ha pr.ovas capazes de produzirem .no;; Jui
zes certeza moral de quem o~ c'omm&tteu, a 
quem principalmentc.tenden1 as formalidades cxi
gicl.as por direito nos processos: hei por bem, con
formando-me com o parecer do Cbanceller da 

dores dessa Capitania as casas da Camara oq Pa
çqs do Co11selho daquella Villa, pagsando este~ 
para as casas"cm que rcsidião os Go,·ernadorcs, 
pois que, além da importancia do ohjecto, que 
exig·ia especial ordem minha, não era por modo 
alg.um isso da sua competenc~a, por não terem 
os Gonmi.adores das Capitanias do Estado do 
Brazil .!l dominios ultramarinos, autoridade al 
g.uma sobre µs rcnda.s e b.en.s d.as Camaras e Con
selhos.; e constando-me pela vossa informação, 
q.ue esta perm.uta,ç~o se fi:wrn por motivos úr- / 
gentes a bem do meu real serviço, e· que fie.a as
sim a Camara muito L.em accommodacla com as 
officinas e arranjamen,tos cotnpe,tentés; tendo a 
tudo considel'açao e ao qu,e se m.e exp.enclcu na 
sobredita consulta, em que foi o.u vido o Dcsem~ 
barg·ador Procurador ela minha Real C.orôa e Fa
zenda, e com cujo par.ecer fui servido confor,. 
m,ar-mc por minha resoluçã.o de ·23 de Mai.o des
t_e anno: hei por hem revalidar e autorisar a dita 
permutação, para qu.e vali.damente po~sa pefma~ 
nccer tudo no estado cm que esta; e sem que 
haja in<lemóisação alg·uma do maior v.alor, visto 
q.ue sendo as casas ela antiga residencia dos Go
' 'ernadores proprias da minha Real Fazenda, como 
ta.es são considerados os Paços dos Conselhos e 
\ilé como dire'itos reaes, e numerados na Ord. 
do li v,. 2° ti.t. 26 § 11. E ad l'irto-Yos que por 
pretexto nenhum deveis pôr em execução delibe
ração alguma qne demande resolução minha im
mediu.t.a, çiu pelos meus Tribunaes, sem baver
eles ,reccbi<lu previa e anticipadamente a compe
tente de.cisão, O P,rincipe I,'legente N ossC) Senhor 

. o mandou por seu \lSpccial mandado pelos l'llinis
Casa da Sup!üicação, que 5erve dE Rege.dor, a • tros abaixo a.ssignados, do s.eu ~onselho e s.eus 
quem mandei ouvir sobre este objecto, sanar não 
sú o defeito e nullidade qu.e p.or direito he'° inhe
rente aos trasladas de .trasladas para fazerem pro
va legal, mas 'tambem a q.ue r.esulta da falta das 
dcY.a.ssas originacs, para que se proc:eda como f'ôr 
de j.ustiça nos mencio.na<los tres .pr•ocessos pelos 
,d•itos traslado.s dos 1xalados, como se elles fossem 
as t'.eferidas devassas originae.s, s.em .embargü de 
não estarem com ellas conferidos. lo Chaneeller 
da Casa da Snpplicação, que serve de Regedor, 
'ºtenha assim entemfülo e faça executar, não ob?~ 

. tante quaesquer leis ou outras di i;,posições cru 
contrario. Pálacio do Ri.o de Janejro, em 2ç de 
-Junho d \f 1814. -Com a rubrica do Pr.incipe Re
gen~e. -Ao/ta-se no L.iv. 1.0 de · R4. das Ordms 
R egias da Casa da SuppÜc(l(:áo, a p,. i97 e v .• 

l'ROVISÃO DE 27 DE JJJNE!O,, · r· 11 

Manuscripto authe.ntico. 

D. João por gr.aça de Deos, P,rincipe lte,gentt;l 
™; Port..ugal e dos Algaryes, etc. f aç,9, s~l?e,r a 
vos Gov,ernador da Capitani,a do ,C~ará Gra,nde: 
que sendo-me presente, em consult,a da Mesa do 

.meu J?csembargo elo Pàç.o, , .rela 1~epresentação 
da Camara ela Fortaleza, o irregular procedi
mento do vosso antecessor Lui:i Barba Alardo· de 
Menezes, em dcli~)ei'ar .de .pro.prio arbitr~o que se 
,tornassem em res1dcncia perpetua ilos Governa
• 1 , r ~ 	 j "• ; ,

1 

Deseml..iargadores do Paço. -Joao Pedro May
. nard da Fonseca .e S~ a fez no Rio de Janeiro, a 
2.7 ele Junho de i81{~. -Bernardo José de Souza 
Lobato a fez escrever. -Monsenhor Mirand.a. - ' 
Fran'cisco Antonio e Souza da Silvcira.-A.cha-sc 
a fT.. 1 oo v. dQ Liv. 1 • de Notação das Ordens que se 
expedem vela J.lllesti do Desembargo do Pa,co. 

PROVISÃO DE 28 DE JUNHO, 

Manuscripto' aulhcntico• 

.O Ma'rq.uez ele Aguiar, do Conselho ele Esta
do, etc. Faço ªabe,r á Junta da Real Fazenda ela 
Cap.itania do Ceará, que sendo presente ao Prin
eipe :(leg·ente meu $ei;ihor a representação da dita · 
Junta, de 29 de ,Abril U·l~imo, em que pede per
m~ssão para os negociantes dessa Capitania pode
rem sacar letras contra nego?iantes desta Côrte, 
e ª · favor do Real Erario : foi o mesmo augusto 
Senhor serv.iclo ordenar, que a mesma Junta 
remelta impretcriveli;o,el};te as sobras dessa Capi
tania para a Junta d.a Real Fazenda· da Capitania 
ele Pernam,huco, ele donde con;i faciHdacle $e po
de~ receber no Real Erario, abs~endo~s.e d.e .acei
tar lc:tras de negociantes de qualql)er .cla~.se que 
foren;i, m.aiormente, de Lou,renço .c,la Costa Dou
rado, ficando a referida Junta na iptelligencia de 
qufil s.eqi responsavel, como tainbem o . Governa~ 
d<!r P,residei:ite d.el.la, de ~.ºd? e qi;i.íJl.q,Qer procç; 
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dimento em conti·ario. 0 que se participa á mes guia de seu peso e ··qualidade, dirigiua ao vosso 
ma Junta para que as:;~m •P ell':ççut~ •em duvida càt'go, que com o'utralgiiia ~' ossá o fareis lo~b re
alguma. --José Gomes Leão a fez no Rio de Ja melter ?1 Casa da Moeda clêsta 1Côrte para ·1r ser· 
nQiro, em 28 de Junho de 1814. -2.' Mafoelifio . funcl}c~o e 1úintado, 'e . c~m é'er~id~o do ensaio 
Ant0nio de Son,i,a· a l'ôi escrever. - ·l\hr\:ju'é.i 'de• <la1·e1s e'6trta ao mesmo ·S·en'lillt pela1'Mesa •doJ1:eal ' 
Aguiar. -Extmhída do ·liv. ' 5° do Reg~stó• 'Geral de Eral'io, dccláradcto o t)e.So e toque"d'ó ouró, o · 
Ordens• ea:pedidas ás Jantas. di Fazenda, a fl. 97 v. · sítio P. : o tempo eh1 que foi tiratl·o; co.ri:ltudo o 

1,, ' mais que ~ sc offc1'ec.crsobre o's éXmnés ÇJ!aquen·e 
;, ·r tctreho. O que ·a·ss'irn cunip\'ireis cbmo pô1: esta 

PROVISAÕ DE 3.0 D,E JUNilO, I ' se vos •ordena. An[eló M1tonio>.de· Almeida a fez .,, .1 Manuscripto aul'her\tico. ' nesta Côrte · ~ Cidade do Rio ele Janeiro, 'aos" 3o' 
' ' diás 'do mez ·<le Ju~16 de' 1814. -,João Prestes de 

O Marquez de Aguiar, do Conselho de Estado1 l\l.ello a fez esc'reveu. -1\iarque'z de !g[{iar. 
etc. Façp saber a -v•ós Intendente do Ouro 1 desta Registada tt[l Contaa'of'ia ·Geral da p1'imeim Repal'ti-
Côrte e l'rovincia dO' Rio de Janeiro, quie ha- ç17o ;·'rio Liv. corhpe'lentdi -fl.. 2:v.JcloULiv. da Inten
venclo subido ú real'pfosença do Príncipe Regeu- qenéía da Côl'te·, começaiJ.íJ no'a'ii'rfó de l'81t1• 'J 

tc •mcu Senhot' a suppl<iéa 'Cl{ue lhe foz ~ntonio .lo-~ • . 1 l<'fJ•H• q, 1 ·l'l'>.J, 

sé de Sou1.a Limá, morador: no sitio d:o Bom Re~·: . " ' •• • - 1 ~<. 
tiro, júnto ao Rio Preto!; qtrn vai' desaguar uti 1 2iQ 1 Dll l !Tlll'!I!Q.~f ',11 

litio Para11ybuíia, na quat" expõc a0 1mcsnw Se·~ ' . · :coil. ' llra'il'• • · 1 

n·hor, que achando-se estabelecido com seus p-ais Coi'!DIÇÕES d~ Comp.a'n/zi.i/ de: . .Segurqs-;-Pi·o~id~nte.:-
e ümãos, e com .seus escravos em humengenlw b 'd ,.,,, d ' R· d T • • " e..sta eleci. ~ nestçi , rrc~r,q. . . 0 l!O., e, vanefro,,,,.em "º de assnoa1·, tem larga experiencia 'cla mineração ' J 1 

df . ,u'nh9 de i 814. º.•de ouro, adquirida pelo espaço de ·vinte e oito an-: 1 • 
nos, no qual! se emJ>rcgúr.ão1em lav1·a de~te me~ ·1. º A Oompanbia:der:iomi!Jar-secl'ta!:..'....Provirlen; 
tal. E porque •em póuca ctistancia do RiG Pa1·a-. te-1 e pt'incipiat{á.,a ter exl!roicio logo"qúe•esteja 
hiba teni visto formacões de ouro no veio de suas prétnchido· o fundo que a cblistitlie, ·sua duràÇ.ão 

1 aguas, e nas•ag,u.as dii°·seus coTr~gos, 'pretende ex-. será sem li mire • ·de tenlpo , e ·o · seu capita_l · ae 
piorar á sua ' custa, e dar ªº ' manif'csto todo> 400:000:/f) ders. d!vidilclo#em aeÇ,oés de i ':ooo:tf> 
aquelile ouro que descobriL\ e tirar, sendo esta-ten. · ders. cada hu'tna. ·Nen'hum acoioüista serú admit
tativa·1em si1iio·s nunca ·trabalhados;- não.1so. utiL ·ao. tido com menos de cfrico aef:des. 
Estadli como á'•Fazemda Real·; e te1{do o m·esmo ·2. º Câda 's(}cio én1.'1'al'i1 imrn'édiatamet'ite p'àra a 
Augusto Senhor consideração a todo o ex•posto, ' cai xá com 1 o por cento do séu interesse; e ficará 
a que 1le novas descobertas se podem tirar•grau- ' suíéito a fozel- as· 11lteri!0.Pe-s enll·~clas q_ue as circuris'-' 
eles vantagens, 'tant(,) a bem do seu RealrErarib, , tan_cias exigirem: téicfo ô que, ràl~ar a es~à cooâ'ição 
como a berrí d·e seus leaes-vassallos, por ser este será excluído lia· Co-lnpánhia 1 · perderi~ · os; lucros 
hum precioso gencro de é11.1e lia tanta abundàn.ci.a ven.cidos, . res~oÍ:tdé11 t\ ,1~elas p~rdas ;.IJ?e füe cóm
nos seus vastíssimos Estados, e só1dependei cm pelu•e1h dos 1;1scosº füm.~clos ate-. o dia da sua ex~ 
grande parte o desçobrimento' deli e da pericia do-s clusão, e p;igara os jtiros ·da demora._ · 
exploradores,, que muito precúso he animar, para 5. º Nenhum soci'o 'póderá•ltraspassái· a outrem 
que o bom successo de bum possa convidar a ·ou-. as suas• aôttõO:s sem o conse11tifflen~o dá Compa
tros a desentranhar .da terra pela força e pela in- nhia?. e quaud<o" admitta iutc1'e'ssádcis nellas, estes 
rlust;ria a 11ique:za nacionâl, e trazer .por este mo-. intteróssauos nuncã pocle~ao rcpre'~en~ar ;1·a Godí~ 
do muitos outros bens ao .Estado, hem como p&nhia, nem ella•oS reco'n'hêée•t:onio 'ºcios. 
diminuir a indigencia, desterrar a: ac~osidade pela A·º Cessarú de ser s·ooio todo aquélle que mgr
mineração e lavoura; e au'g'lnentar a população reri nat.urà<l ou civilmonté; ou fallir" de credito, 

• conforme a pinta do ouro, e a fecundidade :das ou aquelle que faltar a .estas condições por tod'ós 
terras; sobre o que sendo ouvido. o Dese111barga~ assignadas; rosportdendo comtud·o por si, e· seus 
dor Procurador cle sua Re·al Fazenda e Corôa; a herdeiros, 'pelos<Tisc0s peúderttes: tomados até o 
quem se não· offereceu duvida debaixo das restrV dia da sua demissã(>. · 
ções impostas no Regimentb das l\iinas de i 5 de 5. º A responsabilidade - dos aocionistas he in 
Agosto de 1618; he o mesmo Se'nhor·sel'vido 01·- solidum, tanto p'élo capital das s.uas acções,-como 
denar façais ch~ma'I' á vos.sa prcisenç,a o ditG ex"' poll tudo mai's que expozerem a riséo. ' 
plorador, Antonio José de Souza Lima, e nelJfa: '- 6.• Tomarú esta Companhia todos os ris·cos ii:t
o façais assignav termo de dar-,•os no fim de cada dividuados nas suas apoiices, sejão elles de qúe 
anno, •ou dentro daquelle tempo que parece11 pro- naturézl'.I forem, Cl!ljas clausulas ficão a aprazimen
porcionado• da especulação a que ''ai a ent~àr, to · dos ·Coi1tnahentes, porém em nenhum caso 
huma exactissima conta do terre1'lo que escav.àr ,' co1-reri1 .risco a mafa de 5 por cenro dó que cons
e dos rumos que tiver, da ·qualidade do ouro eia titue o seú eapital. . 
pinta que fi?-er, e do pi•eço porque sabe o jornal, 7. º Havendo fundos em cofre son.1 immediata 
obrigando-o igualmente, dcbaix'O das penas da applicaçâo, a Companhia• descon'tará letras que 

1 lei, a não extraviar ouro algum, e a não o expor- tenhão pelo menos duas boas firmas, não exce
tar senão para esta Cida'de, dando-o ao manifesto dendo' o seu vencimento a seis mezes. 
no Registo da Parahybuna, a que se enviará or- 8. º Terá esta Companhia tres Directores, dos 
dem para que o deixe passar, e; donde -virá com quaes hQm será Caixa, eleitos pela plul'alidade 

'J'OMP ~li ~9 
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~NNO J)J: l ,fU !i .. 
c19s vo'tc;>,s ~e todos os 1\JlCÍÇ:QÍ~tas,, i; dil:ig·iráõ os 
n.~gqcio,~ cl;a Companh,ia em vir.tucJe qa procur~~ 
ç!tq, qu~ \hes será d,~da. 

9. • O Directoi; Caixa terá a seu ca,rg0i a caixa 
49 €,0.~'1Pil'Dhia e a escripturação dos livros; fará 
a,~ ço~r-é/-pças; pagm;á as pe~das e ~varias legali
s.adas e ;uiprovadas pe~os' outr.os do'Q.S :{)foecto
rc;il'j;, c,o,nvocará a to<;los os ~ocios Pílf-ª huma se~
são g11r11J ~o ultimo, de Dezembro de cada anno , 
a, qual terá lngar por todo o decllrso Q.e Jane'jro• 
seguin~e imp1·etey~velmente. Nesta sessão apre
S.~l}tará e;> bahmço annual, fará o dividendo d'e 
to.d"-"8 os luc.çes liq~idos daquell~ ano.o, qeixan
do. em caixa sórp.ente o.~ 10 por. cento da prin;1ei
J'<t_ ei;itr~Q.a., Convoca.vá igüalmente para tod,?S as 
sessões ~xti;aprd,ii;i1'-rias, , que as cir:ou11stancias e· 
os interesses da Companhia requererem. ,. ou. 
quand©< hum dos Directores ou. dous dos· socios· o· 
exigirem,. participando-lhe por escripto·. Todos 

· os 	tres Direc!ores responderáõ in s€tlidum pelo 
dinheiro cp~ letras que devãc;> ~xistfr em cofre. 

10. •· Os. outros Directores tqmar.áõ os seg·uros, 
examinaráÕl 0s documentos rei.ativos ás perda(i, 
e did.gfrá.C» todas as mais operações da Compá
nlii.ia ,. sef,ld:o qualquer dell•es substiturdo pelo 
Ç,'1-~ª lWl ca1>0< de legitimo imp,edü:rum,to. Não te
ráõ. vigoc as minutas dos seguros,. sem que dous 
d,eU~s, ?S· líenhão assignado. Sem d-emora entr~
~araê• aq Ca~x,~. todos os, cl.oeumeJ.l~OS necessarios 
P-ªr.q.. l;i,1,IIN,a eseriptg.ração regular e em dfa. 

1: l•. • · Poderá q1,1alquer do& DirectOt'eS· o~ s-0...,. 
~!~l'; ,!!etir.av-se d.a, D.irecç;;\o ou. Coo:i:pawh~a qa.aP
Ç-p· lh..e qpuog.ve.r., pa:rticipand& PVr- e&cripto (~ 
l)j~eoç~o- pava ser ~µbstitu~d~ a SU4 falta. Os Di-· 
ll~Ql;or~s sera(i" oJi>i;igados, a dar conra. da sua ad' 
rpji,!str.açãQ·até·o qia, d·a~qJl ex.clusã9 0u démissãO', 

~ .~. º Os negocips da Coiµpaohia ~erá~tratados 
Dª~ ê,eS~ÕeS- ~j'aeS ,_ l;l <;}ecidid,GS pe\·11/ ph)rali.dade 
dos v:otos- d:o~ socio&1assis-tentes1 nã0>&er\!il)dt> de· 
Rr~te_l,f,O l;\' falva. de ·<ll!\lll~ier · delles. 

, 1-~º· Em>r,emuper111ç~io· 1füs- seu.s. traba.Jh,<i>s-re.- · 
Q.~!Jer~õ os r>ípe<;l:Qr.es· @; .rum cento, dos prernios· 
q;t!~ g,rq..Q;gea;re1fü. partiveiis·gor ~odo\; tres ;. e (au4m 
á sua cusj;<).< aa;.de&pe2la'&·do·esorip~orio, e t,odas·ªS' 
m,<!.i& q.~e p,cr~·eneerem · íi: Sociedac,h~, menos· as· 
jp.çlJciae·s ,0 qne s~rãõ fei,.t9s á custa: ~$li mesma So-, 
cie,dadi!t

14. ~ Q& pre~:os ~erúõ pagos· err. letra&·, , se-. 
gm;i,q;('> Q& yra.zos corivqncfonadl)s. entre a& p;rntes,. 
a contar d·a. assignatura. ili:is-ap.olipes., q.iJ.e· ~e ex:
p.,edir.á@• C'Gm ª' brevidad~ possivel, 
. ! 5..º l?r.eenchifl.o que. s.ej a o fundO< da € ompa-· 
nliia, afunta11,se-bã;o os aecionistai,i todos, par.a" 
ele.gerem ~ Cai.J!;a e• !>S L>irectoves- q.1rn·a dev.em· 
cliyr.i.gfr. 

16•.º Em: tu<t,0, ei que· não li'e'.. express0 nestªs 
condiç,QE)s ,. se obrjgão os socios ·a donfoumaljem
Se•a~ rElgulament0' dado á· €asa • do~ Segur.es· ·de· 
·Lisboa, ·e a0s usos e costumes ., estaee!ecidos , pe~, 
lM c0d\gos .das UJélÇÕes·mais· ci ~ilisa~as.. · 

~ l ;.,. d . . 
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ASSENTO Dl,l 5 DE Jl1Lll0~ 

/hs. dn·Casa da Supplicaçã,o. 

Ao~ 5 dias·do mez ele Jullrn do amrn.de \314, 
na presen~a do Sr. João· Antonio Salter de Men
donça, d<!>' Consefüo do Príncipe Regente Noss'O 
S~h-0r,. Secret.a1:io· dos Ne·gdcios do Reino. e dl!.> 
Fa,1,enda,.. Desembai:ga:dor do Paço, Procurador 
d3' Corôa, e·C.hancelle1· que·sene de Regedor das 
Justiças,.. se teu em Mesa grande o as~ento da Re
lação do Porto, que· 11eITTetten í10 dito Sr. Chan
celle1r, que serve de Governador da dita Relação, 
na eonformida.de' elo s·8···da carta de lei de 18. de 
Agosto ele· 1.779.,. pa·l'a ser confirmado e approv·a
d.@·, e·que he· da theo1· seguinte: 

Aos-5o·d'ias elo mez de Abril de i814,. na Me!ta. 
g:11aode desta Relação e Casa do Pouto ,, em pl!e
sença do Sr. D1-. Manoel Antonio da Fonseea e 
Gouvêa, do Conselho de Sua Alteza Real• e seu 
Des.erabargadoo· do Paçó·, Chanceller da n;iesnta. 
Relaçüo que serve de Governador das Justiças, e 
de todos os mais. Desembargadores abai,xo assig
nados, e que fovão a ella chaimadios· para este 
assento mandado· tomar a reqlll.erir;nento· dQi De.,. 
sembargador Juiz Consenador dai Compan1üa1 
Geral ela Agricultura das V:inhas do Alto. Douro,, , 
sendo por elle- propost-0 o seguinte· quesito : se o, 
Desembargador Delegado e Serventuario na aH
sencia e impedimentO'> delle Desembargador J;u~z, 
Consenador ~ p-Foprietario.. da sobredita Conser.., 
11atoria ,.. nas sentenças finaes qqe' profene po1» 
acordão em Relação, adquke certeza na fórmai 
da lei para a decisão dos embargos, a elle,oppos
tos., como. até agora se· tem praticado; ou s~: 
achando-se ·em exercido o proprieta.rio, os deve· 
decidir em -Wsta db, assento db 21 de Julho de, 
_11797 ? Assentou~se , . pela. maior parte dos. votos;, 
que o s.obredito Des.embargadot> Delegado e Set'"" 
"\lentual'io não adquire certeza para· a decisão dos 
embai;g.os opp0stos · ás sentenças por elle· p11@Jferi-1 
das; os quaes,. tendo reassumi.de º'Desembarg~ , 
d'or Jiui11 Pr-0prictarÍ'o da mesma Conservatoria, ~ 
seu exei:cieie , . d'evem. p01; elle $er julgados;. pois1 
qu.e sendo. rngr.egadas d'os foiz1ts. ordÍnari,os as1 
eausas· elas pessoas a quero foi daà:o este1jui7<.0 
llempo1.1a11fo sem regimento propri0.,_se. deve re
putan o: mesmo ele ~ommissão,. e em cooseque11i.-, 
Gia C1>mprehendido na resolução q;ue a respeikOJ 
d:os JuiZos-desta natureza se tomem no assen·l\i:l ·de. 
211 de Julho de· 1797, não p.odenclo a· faculdade,. 
que pela carta regia de 26 de Agosto de 11805 se 
concedeu ao. referido Jufa I?Fop1jetarfo, de· dele.
gar na saa ausencia ou impedimento, e-xtendei:-se 
além de·huma e outra cousa. E para não, vdr mais 
eE.1 duvida se tornou este assente, que e dito Sr, 
<i::hanceller, que servie de·Governador d'as·J,ustiças,. , 
~ssignou com oa Desemba1·gado1·es1 quc nclle vo
tiM'ão•..,..- Co1:no Governador.,. Dr. Fonseca. -Dr.. 
Fiiueiredo.. -Barbosa ele Albuqucrque.-Er.eire. 
::--- Sá. -Caitwalho. ---,Dr. Luz. -,-Ayala.,-Dr. 
Cardoso NobFe. - Arauío Beça. - D1'.. Ribeiro 
Vieira• ...,-- M.antnns1 -G.ou.1vê·a.---, Torres. 

·E ou;vido.. 01dito assento·. pelos r>esemba:rgado-. 
r.eSi de Agigra;v~os . abafow assignad'os, sobre- ,a•du vi- . 
da p1101~1')sta>,1' e· qµe dca ~10t·i:V0 · ao &0J:rnedi1~0., a&· 

a 1. 1'1."' 
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seoto., cuja confhimáção ou ,reprovação se·vinha 
busoan10 assento -de~nithm désta M~~P, na coo- · 
formidade da carta ·;de lei acima' mencionada, se 
assen~ou, por huma grande pluralidade de votos, 
que o hilesmo assento, tomado na Rélação do 
Forto 'aos 3o de Abril do corrente anno, era dig
no de ieoofitimação, e quer o approvavão po1· ser 
oo:herente com a lei deelarada. no assento desta 
Casa ela Supplicação, de 21 de Julho de 1797, 
11emettendo-se por isso huma copia authentica 
deste assen~o tomado nesta Casa ela Supp'licação, 
para ser lançadO', coma eonvem e se faz oeeessa
do ~ n-0 livro da Relação · do Porto, na qual se 
freará observ.ando e.orno lei gcllal e impretcri vel, 
tudo na fórma do que: se determina no § 8• da já 
refe11ida car~a de lei de 18· de Agosto de 1769. 
E cle assim . se haver appro-vado se tomou este 
assento que 0 Sr. Chanceller, que ·serve de Re
geclor, assign0u com os Ministros que nelle vo. 
tá,rãd e p.vesentes erão. Com.o Regedor•,.Salter.~ 
E>r. Guião. -Dr. Faria. -Teixeira. -Saraiv·a do 
Ama11al. "T- Pereira dos Santios. - Corrêa . .....; Dr. 
Souza Sampaio.,..... Veiga ~Gomes Teixeirra. 
Rocha.~ PtrFeira-eArauio ....... Bacellar. -Borges. 
e Silva. -Dr. Pedrosa.-Guerreiro.~Motta e 

Silva. ____.Garoia.~Oontreiras.-Dr. Souza e Aze

veil'o. - Sa.vrhento. ~Teixeira Homem. -Tava
11es d~ Stiquei~a~Liv. 2° da Supplicarão f7.. 205 v. 


IUlSOLUÇÃO ])E 11, nn JU'LflO, 


M;anusc.ripto autbentic.o. 


•Senho11. -Po11 av.is<> de· 29 de DezembPo d·o
'precede,nte anno de 1-!h5, foi Vossa Alteza R.eal· 
servid'o ordenar que esta Junta da Fazenda dos. 
Armazens d'o Exercito, Fabricas e Fundições, pr<>
cedendo aos devidos exames, consultasse com, 
effeito o requerimento do .seu Deputado, Carlos 
José dos Reis- e Gama, <'.:oronel Agregado ao Re
gimento de Artilheria d11 CôFte, e Vice-Inspeetol." 
dlo- dito· AFsenalf 1.: Expõe o mesmo Deputado em 
sua su·pplica, que havendo Sua> Alteza. Real por 
bem emprega'..lo, se-adio Teaente CovoneU n.a q_ua
lidade de Vi'ce-Int1mdente de. .Real Tilem, por de
crero, de I 2' de Agost-0 de 1809 , com o venci
mento do sold'-0 da sua patente; obt.ivera em iq.t 
de Dezcmbf'o de, 1810 mais 15:t/J rs. p~w tnez, 
come g11atificação· à.laquelle , emprego EJ:ue exercia; 
e tendo Vo'ssa· Alteza Real, pelo, alvará' do 1º de 
l\farço de, 1811, c11eado e.sra· Junt;i., fôra servid0< 
nome'<l-P· dous Vices- l!Aspeci:ores ao supplicante· 
pana <!S officinas· do Reai Arsenal do Exercito, e• 
ao Tenente Coronel João· Gomes da Silveira.. 
Mendbnça·' para ar Real Fabrica ·da Pelvora; . o .. 
tJUal ffira mandado contemplar 1em commissão· 
aC}lii:Va·, •e· gFatWcagão de tPanspo1·te. E porque ·os-. 
emp1iegos• que o supplicante uerce são extrema
me.n'l!e 'péasionados,. e· na fõrma das Instrucções 
d'tlveres e encar.gos que lhe<cf>mpetem ,' demandão" 
huma assiMencia ·di:aria trabalhosa e oneia de r'ts- . 
ponsahilid:ade paI'a cumprimento das reaes or
<.tens, · e- e1n1 t\ado, iguaes as que· exeree o · Depu
tado Vice-lilspector da-R'eal Fabrica da Pohor.a ,. 
e, o Inspector do, Real A'.Psenal da Marin ..ha, pare
c ia achar.se o supplicante em iguaes civcunstan

cias de merecei· o ser contemplado 'da mesma 
fórma que. elles, e isto em ob~el'vancia do de
creto de 1 2' de Junho ele ~ 806; o qual, posto que 
fo~se feito para o Real Corpo dos Engenbeir:es, 
com tudo a incomparavel benignidade de Vossa 
Alteza Real o tem mandado oqservar com os Offi
ciaes acima:ditos; parecendo, além disto, que será' 
das pias intenções éle Vossa Alteza Real, que aug
mentando-se os empregos e encargo·s do suppli 
cante, haya tambem de crescer em properção a 
gratificação elos mesmos; pedindo por tanto á Vos
sa Alteza Real que, ,por effeitos de sua indefec
tivel justiça, se digne attender a sua supplica, 
mandando que pela Thesouraria Geral das Tropas 
se lhe satisfaça de ora em diante a mesma grati 
ficação concedida ao Vice-Inspector da Real Fa., 
brica da Polvora, ou :rql!lella que á Vossa Alteza 
Real parecer justa. Mandando a Jtllilta OU'\IÍL' ao 
Desembargador interino Fiscal, o mesmo respon-. 
deu: que o. snpplieante sendo Tenemte Cornnel 
de Artilheda, foi despachado Viee-lntendente do 
Real Trem, po1· decreto de 12. de Agosto de 1809, 
vencia o soldo da sua patente., e em 14 Ele De
zembro de 181 o obteve a graç.a de 15:t!J rs. men-. 
s-aes, como gratificaçãe que percebe. Creou-se 
a Junta da Fazenda pelo alvará. do 1 º de Março ele 
1811, e foi empregado Vice-Inspector das OfU
cinas dos sob11editos A11senaes, e Deputado da 
mesma Real Junta, e depeis foi despachado Co
ronel: que he verdade que o Vice-Inspector d<! 
Real Fabriea da Polvora. v;ruwe· de. gratiliicação 
42:tf) 11s. , e motorio que o da Marinha 3iJ:tfJ rs.,. 
tu.da mensal, além dos soldos e outros diversos 
nnçlinentos; que o trabalho do supplicante, s~ 
05 não excede, l!láo lhes he inferior, e vencendo 
de gratificaçãG unicamente 15:t!J rs., esta em 
muita disproperção; que e. plano de giratifiea
ções-para os,Engenheiros, de 12 de Junho de 1806, 
e que regulou as. mesmas nas Commissões ai,':ti ; 
vas e de residencia·, estabelece, além do solde,mai~ 
meio por gratificaçã.o de tL'ahalhe, e que não po
dia deixar d.e compnebel'\der nestacfüsse Q $.µppll 
tie, equiparados os trabalhos• e effectivo se11viç9 , 
maiormente v.endo· os mais seus 1@uaes com igual 
att-eração·; em razão do ~ue ·lhe parecia o sup1pli.
eante digno. da• graça que implora, e que não des
m-erece pelo desempen·ho~ de seu serviço, sendo as.
sim J.o ·real agrado, Pare.ce a esta.Real J•unta, eon,.. 
formandn-se com a resposta do mesmo interino Fis
enl, ser justa a pretenção do s.obredito• l)ep.utado, 
Vice-J.nspector das Offi.ciinas, .para. pei·c.eber de gra~ 
Hficação,..pela ThesouradaGeral das Tropas,,meio 
soldo da patente que actualmentie tem,, como. sue
eede com' o Vice~fuspector· da Real Fabrica da; 
P0lvora , . e com o Governador da Fo1'lale7ia d'ai 
G.ouceição, pomderada a natl!meza das suas obr.i
gações, a sua assiduidade e· assistencia effectfva· 
B'O Arsenal Real do Exercito,. e o laberioso exer-
cicio dos seus de-velles, .naqJ,Ialidade de Vice-LFls
pect-0r das Officinas. Vossa- Alteza Real detei·mi
l'laJ..'Ú o que ÍÔL" servido" Rio . de. Janeiro~ 1º de 
Abifil de 181,4.-Ca.etano Pimentel do Vabo. ~ 
João Gomes da Silveira . Mendonça.,- M.al!iaani,. 
J-0sé PereiT.a• da Fonseca. ....-Mano.el Carneiro1 de. 
eampos. ; 

I 
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· 'Resolução.. ,1:.. Como parece. Palacío ·clio Rio de Freg'uezias. se ficavá .regulando a divisão de linai
Janeiro, i 1 de Julho de i814. -,-·Com a rubrica tes do Ter~ da ditá1 Villâ, . pcir ser mais 1t:onve"'l 
do Príncipe Regente Nosso Senhor. -+-Registada niente por agova serem cdnformes as di·V:isões. "' 
a fl. ~ do Lí'V.• 2P de Consultas. , · Sou servido <iutrós.irn ..determinar que, ao .ífer

rnb clià Villa de S. 1foão 1d'E1.;.Rci .fiq,ue p1.wtencen
' 	 1 • ' ' ' do !É> tcrritorir@da .Freguezia 'das La~1 ras do Fnnil; r 

ALfi\.nA;; .D.E 1Q.,J?E"J,ULIIO.. , _.. e das <dµas .füiaes nov ament.e :e1·ectas rn ailFo\loa·ção 
€011 .i Braz.-'- Delg11do. de Carrancas, , e no Arr,ai'al de Nossa •Senhora d.as 

Dôr.es: , 1 i , • ,,,;..,, 
Eu o Príncipe Regente faço sáber aos que este, 'Hei por bem crear tambem em V.ilia o 1An.ai1111 

alvará ' 'irem, que tendo mandado c1·car hum do Jacuhy com a denorninaçãh de~Villa .de S. 
lug·ar de letras na Villa d·a Campanha da Prince- Ca.rlos do Jacuhy-'" ; r e freará ,pertence1}do ;•ap 
za, e determinando se designasse o tcrritorio seu ' Termo o tordtorio1 actual da Ft·eguezia . de 
que devia ter ipor Termo, pela provisão do Con- J.acuhy, e o·terri'torio .dá Freguezia.de CabotVer~i 
sclho ultramarino 'de '25 de Abril de · 1 í!Xh diligen- de pelos ~eus actuacs>1imites. · , ' ' 
eia que foi commdttida ao mesmo Juiz de Fórá E regulando o ·termo da Villa da Campanha 
para ella noíuea·clo, parn ,depois, com informação da Princcza., ·sou servido. ,ordenai· ·que .. éstc fique 
<lo G@Yernad·oi· •<J Capitão Gencrar da Capitaniá constando dos •tQ1Tito1lios cla,fJi'rcguezia rela mesma. 
ele l\linas Gemes, ·ser por ,mim appiiovada; ~en- vrna t1a Calllfpanlia dià .Jlrincrnza, ela F.l'eguczi<i ele 
rlo-se procedido -em ,20 de Fevereiro de •1800 na· Itajuhú, e dos ·teri'itorios 'que pertencem ·ús F!le:
dita ·diligencia' se desc1:even lrnma exte1~s;fol.. dé guezias .de Sapoaàhj; 1Camaildocaora C ·ÜIÚI(:) 'Finór 
territorio de c1uasi'oitenta leg•oas ~· comprehcnden- até aos lirnités -por "óndc actualmente par~e ou 
do onze Fteguezias, e exting;uindo,-se os julgados para o•fotw:o deva 'partiT• -e .conllnà1· p sóbreditQ. 
qt1c neste diJiatado tenen o jfr esta''<io creotos, o Termo com. ós Districtosi;cla 1Comarca•.da Ci<lad~ 
que logo aaautelou em paute o G overnaclor e Ca- clc S. Paulo. · '' "l ) ·, ,for' . ·• 1 

pitão General, fazell:dO oonser"ar n'o 'E.ermo• da Nas duas ·'referidas ·Villas oovaniente , creada~, 
Cabeça da Corµ arca a Frdguezia das Lavras do hei por 'bcm·crear em cada huma•dcllas;()s cargos• 
Fnnil, pela deterioração notoria em que ficaria rcspeoti.vos de do,qs Ju'i,zes Ordinaricis, ••hum 1Juiz1 
aquellc Termo;. e in(oqn·ando sob11e o ref'crido, ' dos Orffios, tres Vereadores, lmm Procurador do 
foi mandado, por pro,•isão de 6 de Agosto de 1801, , Conselho, e dous Almotaces ~ e os officios em ca
infol'mar cirounstanciaclamente sobre este nego- da huma dellas de dous Tal)e!liães do Publico 

·cio, remcllendo hm11 mappa• fopog'raphic'o pilra Judicial e Notás~,1 • hMh· Alcà'ídé' e hum Escri~ão 
inteiró conliecimente Clcllc; cm oonseqoencia "do · d.o seu oífir.:io; ficando anmexos ao prim,eir0 '.('a
que fui servi.do, p'ela nünba.real resolução .de t~ de helliüo os fdlT,lcüos de Escrivão qa Ca.mara,, Sissi9 e 
Agosto de 1807,.não sónbente' admitlir a diminui-1 Al.motaccrias;, e aC> segundo T,apelJião p,.officio çlc 
çiio que ·apontaya o Conselho ultramarino, mas. Escri yão cliós Oi:Jãos. O!i qnae$ ta.ilos senirú~ seus 
autorisar ao sO'bredito G.oYernador e C~pitão Ge- cnrgos, e officios na fórma ela orçlenação e leis do 
neral para a modHkar 'como fosse noais•Gonyeoi- Reino. . , 11 , • 1 1> , .. 

ente. E continuando por este modo
1 

a fa1ierem-se - A cada huma das., refe1·ida& Yillas · no ~eµ res
as diligencias necessariàs, ouvidas as Carnaras e peITT;ivo territo.rio li.caráõ 1 pertenc~huo as rt111<lafo 
as representações dos povos dos julgados que ti- direitos e contl'ibuiç~~s que e:s,taya em posse de 
nhão sido extinctos, consultando sobre tudo a. cobrar a : Cam'ara e~ Qampanha·r da Princev,11 ,- e. 
lVIesa do Dese·mh~rg10 do' Páço, em 9uc foi oµvido que legitimamente lJ)e pcrteocifo; ·.com a de.Qla
o Procurador ' ele minhâ real Corôa e , Fazenda; raçã0 qqe . nã'o sera prejudicadc:r10 .clo1)ativo .ô~
tendo cn~sicleração á,maio1< com·mocÚ<lade·clos Pº" reoiuo. pelos povos.á Pril)ceza mi11ha sobne. tQcl,a.s 
vos para a ~lc'CisãO • ifos ·suas clcpend "ncias .aa ad":l ry.mito amad·a e preriacla ~ulher,. na .conformi<lacle 
mínistra~ã0 ·da· Justiça; a p1·ompfa ~dministração da aceiliaç<IQ feita pela carta regia de, 6 d~ 1No.:; 
ddla ·nos negocios do meu real sc1"VÍÇO que pre-- ycmbro de i.800; mas oac1a huUla das sohredí
cisão para o exercício da· jurisdicçto .ortlinaria, tas Camf[ras,o.o District.o que Ih.e ficfapg.,i;téód~nçlo, 
que os territorios não sejão de desmedida gran- o fará anecada~· e entregar como pe<lhião em seus 
deza; a citranhnel exténsão que se pretendia reqqel·imentos. , As Villas n.o:vamente creada11. fi
para Termo de huma Villa; o augmcnto dos po- caráõ gou1gdo dt1s pre(ogativ1as, ·privilegiop. e 
voadores que tem tido e Yão continuando a-tee franqtrezas que. áJ> mais V.illas são ' €OJlCedi4as; e 
aquelles Districtos, que por isso mesmo augmen~ se ff!rá levantar1pe.lóurinho, casas da Camarif~ oar 
tão as dcpendencias do foro, e outros iguaes mo- dêa e o.(llcinas d~ C9nselho, á custa dos moraclo
tivos que me forão presentes: hei po1e bem detel'- res cleUas ~ e clehaiir0 clt1s o·rdens dé!-' Mesa elo De.7 

mio ar o seguinte : . · sembargo do Paço. E on.de ,houver terrenos de-
Sou servido crear em Villa o Arr:;aial · de Bae- volut.os no ·seu resp!:c~ivo ter~iíorjo, ,poderaõ pe

pencly com a denominação de- Villa de Santa dir para · Se~ ,patrii;noní0 as.sesmarias COIIJ. as mes
' 	 Maria ele Baepéndy-~ ficando p.ei> 

1tencendo ao · mls claus1,üas, e como poncedj á Vi.na.de M;acah.~. 
$eu Termo o territorio da Freguezia de Baepen- .Este .se· c.umpriríi comq rielle se contém. Pelo 
dy, o da Freguezia do Pouso Alto, e o da Frc,.. qu.e man.dQ, etc. Dado .no Rio de. Janefro, a 19 
guezia da Ajuruoca que antecedente111ente foi Jul, de Ju1l;io .de 1814, - PlUNCIPI! coin guw:da. 
gado, e em quanto ao dito respeito eu não de.. C.om ps r.egistos comp.et:ente.s, · . ·, 

• 	 terminar outra cousa; e pelos Jimi,te~ actuae,s das 1;; 11 
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117 ANNO DE 1814. 
ficação de cada huma testemunha que ha de •del'ROVI'SÂO DE ~3 DE JULHO, 
põr no mencionado Juízo, sejão ou' não morá", Ma'nuscripto authentico. ,. 
ô.ores,,.Ja V ilia, bem que não· éstejão · ellas legal

D. João por graf,a de Deos, PH~ipe Regente mente provadas, toda,·ia,no caso de se verificareru, 

de Portugal ·e dos Algarves, e~c. Faço saber. a sejão condemnaclas; pois tendo as escripturas; e 

vós Ouvidor da Comarca de s, Pedro e Santa . a sua distribuição salarío certo e determinado 

Catbarina , Antonio Monteiro da Rocha : que no alvará de regimento de 1 o de Outubro de 

semfo-me p•resentes, em cQnsulta da Mesa do De 175[h fica sendo superflua ã contagem de hum e 

semhaTgo 'cio Paço, em que foi om·ido o Desem outro ' salario; e ordenando a ,lei 'do Reino que 

·bargador Procurador de minha Real Corôa e as citacões dentro (las Villas e Cidades não se fa

Fazenda., com informação do Juiz dos Feitos del ,ção pdr mandados,, assim se deve cumprir. O 


"la, ·as vossas representações de 18 ~ 2.l .de Mar que tudo vo~ mando participar para vo·ssa ~fitel

ço, e :duas de 2:3 de Abril do anno passado, e a ligencia e sua completa execução. 'ü ·Príncipe 

do Juiz de Fóra da Ilha de Santa Catharina, Regente Nosso Senh'or o mandpu por seu·espe


'.Frnhcisço Louren.ço de Alme~da, de ;18 de Março cial mandado pelos Ministros' abaixo ·assignad-Os, 

de mesmo anno , em que recip1·ocamente .vos do se'u Conselho, é' seús Desembargadores do 

qu.eixastes de usurpação de jurisdicção e de abu Paç.o . . Jóão Pedro Maynard . da Fonseéa ie •B'á a 

sos e violencias nella commettidos ; e tendo fez no Rio de Janeiro, a 2:3 de 'Julho de 181!1.

consideração ás perniciosas consequencias que de Bernardo José de Souza L~bato a 1'ez escrevéF. 

taes conflictos se seguem: fui servido, por minha - Monsenhor Miranda.--Franéisco Antonio e 

immediata resolução de 1 1 deste mez e anno, Souza da Silva. - ,A·cha-se ra fl. 101 v. ·é 102· do 

mandar estranhar o excesso com que vos hou Liv. 1º de Notação das Ordens que se eaJpedem pela 

vestes nesta materia, pois naqa de-yieis obrar de _ll:lesa do Desembargo do Paço. "r ' 1 

facto, mas sómente recorrer á autoridade com

petente, para resolver as duvidas que o,ccorrê- .. ' 


PROVISÃO D.E 23 DE JULHO,. rão: e para que ellas não tornem jámais a su.s
cita1·-se: hei outrosim por bem declarar, que .ao Mannscripto anthenri~o. 
Ouvidor da Comarca, quando esteja na Villa, 
seja ou não de Correição, pertence positivamen- D. João por graça de Deos, Príncipe 'Regente 
te fazer as visitas da saude , e dar os passa- de Portugal e dos Algarves, etc. Faço sab{\r a vós 
portes aos viandantes, sem que tenha por isso Governador Cla Ilha de Santa Catharina, D. Luiz 

. autoridade alguma para mandar por seu alvará Maurício da Silveira, gue sepdo-me presentes as 
a8s Escrivães cio cargo do Jui:i;-de Fora, queres- vessas representações "de 23 dé Fevereiro, 1? de 
pondão ás folhas com as culpas que no seu Juizo Março e 7 de Abril do anno passado, contra o 

_houverem, pois no caso de duvida sobre a sua _.Juiz de .Fóra dessa Ilha~ por ter µia~dado afixar 
qualificação deve o que requerer passaporte ins- . o injuriosn edital que remettestes, p,or faltar-vos 
truil:' o requerimento' com folha corrida do Juiz com , o tratamento de Senhoria nas cartas em que 
de Fóra; que este não deve negar ao Ouvidor, assignava o seu nome ' na mesma Ji'rí!íà lid ;dss'o, 
estando de Correição, o exame do liVTo das dis- , e por não qÜerer i~ com a Camara procurar-lvos 
tuibuições crimes, do rol dos culp:Hlos., nem o _ e despedir-vos á ' 'ossa 'cas·a na occa'.siã'Ó das fes
das ''ereações e de quaesquer autos e devassas, tividacle~, neg~ndo-vos nas procissõe~ o;líYgar tle 
e summarios crimes , como se induz da Ord. do preferencia : fui servido, por inin11a immefüata 
Hv. 1º tit. 58; que .a disposição do 1mesmo liv. _ resolução de 11 do presénte inez ~ anno; éonfor
no tit. 18 § 28 sobre os aferimentos dos pesos e mando-me com os pareceres daabs éÜÍ cohsu1ta 
medidas, tepi huma razão especial a bei_n do pu- da l.VI~sa do. meu Desembargo' do Pa~o. ,, em que 
blieo, que não Jrn applicavel ás licenc,as,. as quaes, _ foi ouvido o Desembargador Procurador \:la mi
sejão quaes forem .as posturas, deYeráõ conceder- nba Real ~od11 e F~zenda, tendo ' infot·máf(J·ó o 
,se por huín anno, assignandp-as Q Juiz de F6ra Juiz P,os Feitos della, louvar a moderbç~g é p·ru
com todos os Officiaes da Camara: que a esta denci11 com que. nes.ta occasião procêdestes. ' E 

1compete a excusa de qualquer dos Officiaes del- _ bili por bem declarar-vos, que a ()amara não· vos 

Ia que estiver impedido, e a eleição de outro , deve ir buscar á casa, nem aconipanl1ãr:vos p'lira 

chamada-de Barrete-sendo .o impedimento dos as funcçÕe's 'em qu~ tend·es d.e concórrêr; que 

contemplados na Ord . . do liv .. 1 º tit. 67 § 6, e -•; qu,ando fordes acomp~nhar a'pi:ocissão âp Co.fpo 

nas terras em que não ha Juiz de Fóra, porque de , Deop,, tenhais s~mpre ' o lugar. imr'nediato ao 


. naq,uellas em que o houver pertence á Mesa do palio~ seguindo-se á.eJ:lÓis a Cárqár'a; e quanto ao 

Desembargo do Paço; e ultimamente que a Ca- tratamento de Senhoria, nerh o alvará de 2§ de 


•, mara da Villa do Desterro n~o , cise ipa'i,s. do titu- Janeiro de 1759 vo-lo concede, em razãó d'o 

1IQ , e denominação de~Senado,.,..-e dever~ psar vosso po~to, ne!D vos ,pode ser applicavcl u alva

sómen.te daquC,Jlle que lpe compete tim conformi- rá de 2 de, Maio ,'de 1 ?8'2. O' ·qu'é se vos manda 

dad~ da Ord._ dQ liv. -. 1º tit. , ~6. · ,Quanto porém ás participar para . vos~a, jnt~llig.encia. D Príncipe 


, i~putações sobre , a ·CQ~ta feit~ ei;i;i ça4a ,hu~; es- ~egente Nosso S~1:h.or ~ m,and.ou po~ _seu e~pecial 

.. crip.tura lavrada ~no bvro. das qotas, e sobre o · mandado pelos Mu11~tr9s .abaixo ass1gnados, do _ 

,estilo intr.o,du~ido no foizo 

1

dos Órfãos, de se pas- - 's'eu Co.n~elho ~seus ~é'semlJargaêlore~ do Paço.
. sa~.. ,hum i;nanaado separado p~r.a, ,,c,i,ta~ãp . d~ c:i~a" Joã9" ~ti.4~·0 l.VI,fynard _da J.?onsec~ e, Sti a fez h_o Rio 1 .. qUJl1 'dos rnteressa~os nas partilhas;· e para !}ptl-_ -de .Jan,e1ro" a. 2:3 L de J,ulh~"de / ~ i4. :-Bernardo 

TOJ\10 II. • <• ,·1 , ." " ,. , 5,o; r 
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U8 ANNO DE IS Ili. . , 
José ele Sôuza Lobato· a fez escrevei·. -1\fonse Regedor, etc. Palaeio do Rio de ·Janeiro, em 5· 
uhor Millancla. - Francisco· Anton.io e Souza da ele Agosto cijJ ·181!~. - Com a rubrica elo Pl'in
Silveira. -Acha-so a fl.. 1 021 do Z.,iv. 1 • · de Notacão cipe Regente Nosso Senh9r. -f.:iv. de Reg. das 
das Ordens que se ea;pcdem pela llfisa c/,o:Desemba;·go Ort:fens R.egias a p..: 197. " .do Pafo . . 

l'I\OVIS;\'.O ÍlE 18 DE AGOSTO: A. VISO· DE 23 DE JULIIO. 
J 1 

M.anuscripto authentico.Maouscripto aul'herttico. 

!Um. e Exm. Sr...-'-Tenclo constado na real D. João por graça de Oeos, Principe Regente 
presença elo Principe !tegente Nosso . Senhor a .de Portug'11 e dos Alganes, etc. Faço saher a 
confusãa que resulta ela maneira porque. ora se vós Governador ela Tiha . de Santa Calhal'ina , 
está classificando .. na Academia Real' d.a Marinha que foi vista a vossa rep"esentação de 25 de Maio . 

·· a approvação dos Pilotos que ;use examinão, ao cio armo passado, acerca ela sentença em que o 
mesmo . passo que era mui simp)es e claro .º me J 1.11iz' ele Fóra dessa Ilha julgou nulla huma ses
thod01 que se · seguia em Portugal, reduzindo-se maria goc vós concedida,. com o l'unclamenlo ele 

. aquellia clasil.icação a primeir.os Pilotos, com ex vos f<tltar para isso autoridade; sobre o que, sen
cepçã:o. dos portos da Asia, ou sem ella, e a sota do ou.vi,clo o· Dcseml.><lrg·ador Procuracl,or da mi- .. 
Pilotos·, aquelles com cartas, e estes com huma nha Real Corôa e FaienLla, co.m inl'ormhção do 
licen9a por tempo determinado ou indeterminado, DesembargaclorJ uiz dos Feitos della: I1ei por bem 
até merecerem por novo exame a carta de Piloto: ordenar-vqs s1ue vos abstenhais ele conceder ses
he Sua Alteza Real servido ordenar que de ora marias, poí~ nrr'o as concedendo vós .nos tem
em diante se sig·a este methodo na Academia Real pos dos Vices-Reis deste Estado, p,or ser essa fà
da Marinha desta Côrte. O que participo a, V. Ex. culclacle privath•a clelles, não vos foi elTa. conce-
para que nesra conformidade exp.eça as ordens ne - elida pelo decreto de ;i.2 de Junho de 1808, rnas 
cessarfas. Deos Guarde a V. Ex. Paço, em ú) de sim ú 1'lesa d.o meu Desembargo do Paçó ,. _visto 
Julho ·d!!' 1,814.·-Antonio ele Araujo Azeveda. - que não sois vós Governador e Ca.pitão General, . 
_S1·. Jgnaei.a· ela Costa Quintella. de quem trata unicj:lmente o referido decreto , 

mas s.imples Governador comprehendirlo 'nesta 
Província ou Capitania do Rfo ele Janeiro, /m de,

llECRETO DE 5 DE A.GOSTO. . pelo mesma decreto, só" a reforicla.. l\'Iesa pôde 
CoU. Braz. ooncedé-las; a!JvertinJ'o, porén1, que ~s sesmarfas 

de hum q,uartd de lego a cm quadi·a' qµe a regia 
Quer.end(>. usar úos effeitos d'a minha real cle pro visão de f1 ele A$'.0.5to de 1.7!i7 mandou qu_e os

meHcia com os· individuos dos 'àiíf~rentes Corpos Governarlores dessa Ilha assignalassem para os 
dC! meu E:1ercito deste Esraào do frazil, ql1e ti casaes que viessem povoa-la rlas Ilhas elos Aço
verão a infelicidade de d'esertar, apartando-se l'es e !\ladeira, podereis vós conceder, como
das suas ban<lêirás: hei por bem perdoar-lhes o até agora, nos casos que a elita provisão tráta.
crime,de deserção que commettêrão, assim úquel Cumpri-o assim. O Prinqipe Regente Nosso Se
les que existirem úos meus dominios c·omo fóra nhor o mandou pelos Ministros abaixo ass_ignaclos, 
delles, ·com tanto porém que os ditos ' deserto1,es do , ~eu Conselho e seus Dese~bargaclores ~lo 
se apre~entem ,nos seus respectiv.o~; Corp9s den Paço. -João Pedro l\1aynard da .Fonseca : e Sú a · 
tro d·o prazo de seis mezes contadps desde o dia fez no U,ie de Janeiro, a 18 de Agosto de 181l~.-
da publicação deste em cada huma das differentes . Bernardo' Jose de· Souza Lobato .a féz éscreve.r. 
Capitanias: e entrosim sou servido: perd'oar a 'to Iler:nard'o Teixeira Coutinho Alves de Carv.allio. 
dos os indiviãuos. d'os s,onreditos ~orpus que se -M.onsenhor l\firancla..-Acha-se a {l: 100 v: e'101 
acbare'1'! presos, e mesmo sentenciados pela pri  do Liv. 1 º de NotafáO das Ordens que se expedem · 
meira e segund'a d'eserção, ordenando que sejão 1pela llf.esa. do ·Desemba1·go, do Pii~o. · 
soltos e no;vamente incorporados a's suas bandei

ra!\. O Conselho Supr~mo Militar· o tenha assim 

en~endido. e o mande publicar, para q'ue líajã de 

chegar ft noticia' de todos. Palaci9 ãa Real Fa- , 
 Coll. Braz. 
zenda d'e Santa Cruz, em 5 de AB·osto de 1814. 
- Com a àrfoa cio Priilcipe J.tegente' Nosso Eü () Principe ·Regente faço saber aos que este 
Swh~ · alvará· virem, que sendo-me presefl'le , á reque


rimento dos habit'antes' da ·Povoação da 'Barra do 

DECRETO DE. 8 D<E AGOSTº• _ Jardim, na Capitania. d'o Ceará Grânde, a ul:ili


êlade que· 1:esultaria ao meu real serviço, e ao bem

Jl(aouscripto1 authen~ico, 

. daqµe1Jes povos,. de ser· ei'igid"a em Villa a sobre

,. A·~tendendo ao qu~ me, reéesen~Ô.u l\jan.oe( ;~a P'ofoação; e tendo· sobre esta m'.at'eria iµfor

Fqu~ci1.co ·Siln, actual Meirinho ·da~ Cad~a~ dcs- maclo. o Governad'ór'da mesma Capitanüi·, bnvin

ta Côrt~: . bei por brH~ conceq~r-lhe pelo ref~ri- · d.o a CamaJ·a., da Villa d·o Crato, e consultando a 

do otncio_,. o orde.nado annual de 12o:tf>.rs., que Mesa do. Desembargo do Paço com resposta do 

lhe seráõ pagos pela falha da Casa da Supplica- Procurador de minha Real Cor'ôa e Fazenda, 

ção. O Chanceller da mesma Casa que serve de conformando-me com o parece~· da mesma con
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suita : hei por ,hem er1g1r ,erp" V1lla ~ sobreditá ·dil minha' Casa · e Cororrel de hum dos Regimen
Povoação, que se ficará denomina-10-:- Villa cfo tós de Milícia <la Capitania do Rio de Jarreiró, 

,Santo Antonio do Jardim. - ~ ,terú por TermO' o houve por bem fazer mercê a seu filho primage
territorio que até agora pertencia ~ Freguezia ch'a nito, Pedro Dias Pacs Leme da Camara, da Al
R)ada da Missão Velha,,o qµal .ficará desmembrado caidaria Mór ela Cidade' da Bahia, dó Senhorio 
do Termo da Villa do Crato, a que actualmente da Vi!la' ele Resenàe, creada na Capitania da P?
p~rtencia. , rahiba, da quantia de cinco mil CJ'uzados ele ren

Hei outro,sin;i. por bem crear na· referida Villa da annual nas passagens da mesura Capitania da 
dous Juízes ordinarios, hum dos Orlãos, tres Parahyba e, Paí'ahyhuna, e elas commendas de 

. Vereadores, hum P1·ocurador do Conselho, dous Santo Euricio, de Salins, ele 'Nes12ereira, da Or
, A.Im.otacés, dous Tabelliães do Publico; Judicial dem de Christo no Bispado de Lame·go, e·de Al
e Notas, hum Alcaide e hum Escrivão do seu car- verca do Barão da mesma Ordem no Patriarcado, 

. go; ficando annexQs ao prii,neiro Tabellião os tudo em verificação da segunda rlas duas vidas, 

.. Qfficios de E~m;ivão da Camara, Sisas e ;\.lmota que forão concedidas ao avô deste Pedro Dias 
çaria ; e a.o segundo o officio de Escrivão dos Or ·Paes Leme, em cÚmprimento do que: hei por bem 
fãos; os quaes todos scnriráõ seus officios na fazer mercê ao dHo Pedro Dias Paes Leme da Ca-· 
fórma das leis do Reino ; e lhe ficaráõ pertencen mara, ·de que pelo rendimento das passagens <la 
do no seu respectivo territorio as rendas, direitos Parahyha e Parahyhuna se lhe paguem tod,os os 
e contribuições que nelle s,e pagavão á Camara annos ci'nco mil cruzados, cuja merct lhe faço 
da Villa do Crato, de que he d<:;smembrado, e ·cm verificação da segunda das duas vicias' nesta 
que legitimamente lhe competiiio ; e ficará gozan- carra cdncedida a seu avô., Pedra Dias Paes Leme, 

' do .das prerogati vas, privilegias e franquezas que a qual com esta mercê ficará extinéta·. E mando 
ús·mais· Villas são concedidas; e se fará levantar ao' Presidente do 'meu Real Erario desta Côrte e 
pelourinho, .casa da Camara,,cadêa, e as offici- Estado do ·füazil, Conselho da Real Fazenda, 

. nas do Conselho, as quaes, o Ministro que fôr Ministros· e mais pessoas a quem tocar; fação pa
encarregado elo levantamento da Villa, eft'eituará gar ao referido Pedro 'Dias Paes Leme da Gama
debaixo das ordeDs tl(l Mesa do Desembargo do ra, os ditos cinco mil cruzados cada a1mo pelos 
Paço, e á custa elos moradores della. rendimentos das• pá&Sagens acima meneionacfas, 

E por querei· fazer-lhe mercê : sou servido de levando-se em conta ao ,Thesoureiro ou Recebe
terminar que se lhe dê para patrimonio da mes àor da minha Real Fazenda, o que assim lhe· pa
ma Villa huma sesmaria de huma legoa de terra gar· nas que der do sew recehimentp; oumprin·do 
em quadra-, conjunta ou separadamente, onde a inteiramente esta minha apostHia, a qual, por fir
houver de~embaraçada, para ser aforada pela meza de tuda o referido, lhe mantdei ·•passar por 
Camara.em pequenas porções,,po1· emprazamen · mim assigna<la, e sellada com o sello pe111dente 
tes perpetuas, ,com fôros razoaveis .e os laud~mfos · das mi1ihas Armas. E ú ma,i:gem do ·i reg:isto da 
da lei, observando-se a respeito de taes enípra• portaria, pela ·qual se obrou, se porá a verba ne
zamentos o alvará de 25 de Ju1ho de 1766. . ce~saria. Dada na ·Cidade do .füo ele ·J.a11eüo, aos 

E este se cumprirá como nelle se contém. Pelo cinco dias de>·mez de Setembro, . ann o • do nasci
que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro, a. 5o 'menta de Nossõ Senhor Jesu-Christ-0 de i81ti. 
ile Agosto de 1814. - Pn1Nc1PE com guarda. - -.C»Pn1NC'IPE com rubrica e· guarda . . 
Com, os negistos competentes. 

~ESOLUÇÂO DE 9 'DE SETEMBRO. 

A'VISO DE 31 DE AGOSTO. 
Manuscripto authcntico. , ) . 

MQnu~cripto authcntico. 
Senho11-Sendo indíspensavel nomear p.ara . a 

11lm. e.Exm. Senhor. -O Principe Regente· · Real ·Fàbrica da Pol-vora hum Escrhão , .a Jim de ' 
Nosso Senhor, attendendo ao que lhe representou pôr em·exeeução o plano de es0riptm1a9ãQ la:Pve
José Joaqui!J1 Galvão, Secretario do Jnspector sentado pelo Deputad0 Contador, .relati-vo á ar
.do Arsenal Real da Marinh11, e ao .seu prestimo' reeadaçãe e. fiscalisação da Fazenda} de Vossa Al
e bom comportamento: houve por bem. deter- · tezà Real naquella• Fabriea; e cqncor.rencfo. ·em 
~ninar que e-seu ordenado seja augmeµtado até ,Me::rnndre Suàre toclos· os. req·uisitos neecs&arios 

- 2oo:tf> rs. annuaes, com vencimento dó. 1~ de para be~ desempenhar: es_ta ,Junt~ r~presen~a a 
Abril deste anno. O que V. Ex. fará execu- · V·ossa · Mte~a Real pa!'a' que ·seja seP~ido ..nomea

·t:ir com as· con veni~ntes participações ·nas . esta- lo Escri.vão' çla difa. Real ,Fazenda,, , com o· orde-. 
,ções,·proprias•. Deos g11arde a Y.•• Ex- P,aço , .. em nado aanu,al de 200.1.j). rs.-, -pagos, p,elt»Cofre da 

.. , 31 de Agosto de 1814. -Antonio-de Arauj!).de Polvora, .e da mesma fór.ma que. se. 1u1atica com 
Azevedo. -Sr.. . Jgnacio da Cos.ta Quintella~. . Oi mais emp1·egaclo& -neste Arsenal Real do Exer

• 	 cito. Vossa .Alteza Real mandará o que fôr ser
'fido. Rio de Jáneiro, 26' de- Agosto ·de 1814 . ....:.. 

APOSTILL'l DE 5 DE SETE51BRO. Caetano Pimentel 1·do ·va.bo.~Carlos José dos 
.l\fonüecripto autbentico... rllei.s e Gama. -João Gomes da Silveira Mendon-· 

' , , . " : , , (!a:;__ Manoel Carneiro de Can1po's. 
Por qµanto,,.attendendo ao q1,1ç ,me representou :.. :. ll.esolução. .:...._'Cqmo parece;· Pai'acio _dó. Rid · de 

Fernandes Dias P'aeir Leme da Càmara, Fidalgo. . Aneii'o, em 9/ d:é '_Satembro. de 1814 ..... l.IGoru a . 
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I ,ubrica 1º Princi,pe ;Reg.ei;ite ~c;i~sq Senhor. - cipe Reger:ite mru · SenJ1or o qu!'! representou a 
Registada ra p,. 2~ do Llv. 2° ge ~cgisto d~ ,0on1 ,M.'esa da Inspe'cção' 'de,5s~ Cidade; sobre se lhe 
sitltas. ,d.arem as ci,tfii.ntias necessariàs" pàl'a as sua's des

i1rn~as .: hé o m~s:o:w ~enhbr 'scrvidÓ 'ordenar i:IUe · 
;fe]a !.e1;c rid.a Jnnta da F,azenda seja supprl'tla' ~ so

1
;brcd1.ta M_esa da InspccQãb com as q'uantias qüe

C:ol!. '.Braz. - D,elgado. por ella' lhe foreri1 p'ediclas , ' p'ara as ·despezás re
:Jativas ao tabaco, -~accando letras de igua'l' il'.n' Eu o Pdneipe ~eg,en.te faço s,aber ;ws ,gue ,0 

pa·es.ent.e al;vará coo1 ,fol,'Ç>a de lei .virem, ,qµe ten 1portancfa '$oune 'a Ol'unHi do 'Tab'acó em tis&oa. 
-do es.tabelecido ,pro;videncias , a fim de simplificar 'o que ass1m ' ·' n · 1 do pàra 6 execütar.1cara .entenc en 
á .administração da Justiça .e diminuir 9 .irnmero João José de Brito G'orri'es a feZ'rio rllio ' d!ê' J à'óei

.dos ·pléit0s C )O proseguirnento e coptim.i.ação dos .ro, em ~2 .de Se't~mb~o cle ' i814.-Joãó Car1os 

.de insi·gnificante ;valor, a bem do socego .e pros Gorrêa dê ,Lem9s., no impedimento do Contador 
·peridade tios meus •fieis vas$allo~, noJa\vm;a de 15 G~r.~1, a fez ~screver.--f~arquez ~e Aguia·r:__:.~a;1 
de l\Iaio do .ao.11,0 1passado; e conv.indo amplia-las, traluda do Lw. 5° de Regisio Geral ·de-ordens eà;pe
declarapdo h!lll)'.las .para remover ,,a1gumas dm·~- didas d.s' Juntas de Fazenda, d 'fl. i.l'6 'v. · · · 

1 ' _, • ' .,

cdas ·que se ,tenhão ·podiclo suscitar, e determinan
1 J ' ' . do outras eonf@rme · ao espirito e fim politico 

AIJVARA' iDJ.1. , 2h DE SETEMBllO~
1,delle; hei p0r bem orclena-r .o. seguinte ·: 

l • 


· 1. º ·Niio ..scnd-0 exacta a tabella que se juntou C1.1ll. Bi·az • 


• ao"referido alvará ele 1.5 de l\iaio do ann o passa
.do, nem coherente com a i:mpla e ·clara d~tcrmi Eu o ' Pili~~egen:e faço sa·her aos que este 

~, nação' do § 4• ,c\o mesmo, .nem sendo necessarios . a,lvarh com força de lei virem', que ·representan
dó-me à Junta · ào '.Banco ' do Ili'âzil, breada 'pelo ..exemplo.s em.' lwma regra ·geral enunciada com 

. ai v'ár'á de l 2 ele O.titubro de '1808' a necessidade - cl.areza: so·u servido que se observe :a sobredita 
- determinaç·ão sem attenç'ão á tal:>ella, CQmo se ·que .t\nha d~ serem cobradas as quantias 'clue se 
.não existisse~ comprehendead0,-se 0s J uizes Or ) he deves~em, a~sirp, e elo mesmo 'modo oóm 

. dinar.ios 119 .augmeoto das alçadas; pois que ten que se ' col1rão as 1dividas fiS'caes , seguindo
- elo-as na conformidade $'.la ürd. liv. l 'º tit. 67 - s.e Rªs ex~cuçõ~s a que ~e houver de proceder, 
- 1§ 7, e do alvará de 26 de Janeiro de 1696, nem _os mesmos ter.mos, e gozando a's sobreditas di

• vi'd;as de ' tod'ps os privilCgÍos de que gozão· as da· :foi:ão _, nem podião entend-er-se exceptuad.os. , 

. · ~. º Eúgindo, a boa ,administração da Just~ça. e 
 . minlul' Real Fazenda; querendo ·dar mais huma 
· o bem dos meus fieis vassalfos,.pela disproporç;âo :. provii da .corisider!içãa e protecÇ:ãd que"merece este 
·):dos trernpos no1augrnen:to dps .,valores, que se de : ~s~abelecimento: hei por hein <Jue as dhidas ·per
. vem ao tresdobro .as penas e mu\cta~ a dinheiro, , feqéen~es ao Banco do Ilra7<~l sejão' reputadas, e'm 

t'udo e por tudó, como fiscaes, procedendo'-'se · - .que se ac·hão .. paS: 0rdenações: daqui i:m diante 
: se entendetáõ coro o accrescimo de duas partes - sem ai!ferença alguma' na sua dobrança e arl:eca

.dação. · ·mais , na conformidade ,do que mando. prati~ar 

:.com as alçadas; o ,que sé obsen1:irá tambem nas 
 ''Pelo que mancfo, etc. Dacl<il no Palacio do Rio 
taixas para os libellos, gabe]las, provas por_es de Jáneil'o, íl 2{~ de SetemÍ:iro 'de 1814. - P11.1N' . .c1PE com guarda.·~ Mat·quez de Aguia.r. - C'1m 

os 1:egistos competentes~· -' .. · 
cripturas e insinuações, seg_undo a disposição d.as 

Ord. do liv. 3º tit. 3o, 84, e 59, e Jiv. 4º tit. 62, 

e em toaas as mais da lei elo' Reino em que 'não 

tiYer havido, determinação,. ~s,pecíal e posterior 
 PROVISÃ<:i DE 28 DE SET:&Mnno. 
a ellas. 

3. º As"appelllaçiões que se inten.tar..em dos Juízes Manuscripto authentico. 

Ordinarios; · e"chegarem no, seui.v
1
afor ílté a, q.u_an~ 

- .tia·da1alçada ~os -Cor.regedores das Ç.omarcas, irão D. João por graça de Deos, Princi-pe Regente 
- para•'estes,11evi·bando-se 1assjm as fo<lig;as, delon- . tle Portugal ~ dos Algan1es, ·ete. ,Faç'@ saber a 

gas e despezag Jde se remettereni para a :Rela.cão 'vós; Governador da ~elaçã'o da Ilahí!a:1 qu'e sendo
do ·Distdcto;, J>.ara oode .ir.ã.01 daq\ti em cljanle fió- m,e. presentes, ~n~ reque~ime~to'de:JGa~uiin José 
mente, e em dineitura, .as causas que elfl:r,!lde~eqi a : Ba~at~ de Alme~da, bs a~ordoes proferidos nessa 
al9ad-a dos ve(eridos Corregedores. 1 , , Relaçao em 4 e 6 de Maio do 'anae passado, que 

uPelo quer m.a'Qdo~ etc., ,Dado,no .Pal!lpio do ~io reformúrão ~ ~es·p;à~l10 dàdo ~.elo Chancetler1 d·el
. él:e •Janeir.o, ,ema6 1d.e Se,tem,h1·0 de 18 14, ;-;:-- PÃ\}N- l~; :orno J mz c~a Chancella'1'la, na denuncia que 

J. >01PE' êom".gumda.. ~ Marqueit de i !guiai:, - ..C.om havia. ~ado~ c~mo pess~a dopovd,..M.anoelde Góes 
os :11eg,isfos competmles. Tqur1~ho Jnmor,·contrá a sobr'e~1to1 Barata, man· 

' • f' . dà'ndo que.° mesÍrlO' Jui.z ' óllri'~ass.e à prisão 'e li 1 

_! l vramento, a p,esar tlé se li'aver mõs.trado com a ul
.,.,P~P~YJ.$AO _'DE 22 Df$ ~!f,Tflr4!Í~?·" • tima e'·iden0i,a .a cabal~ traçada nesta denuncia 

, 11, Manpsoripto anthcntipo. , ,, p_elo pro.pr~o irmã~ ~º . <:Irr'íun9i~nte, Ignacio Qui
'' ·'; • J; ,-, nno de ,Goes Toi!-r10ho, que, com a maior im

0 l\iarqu,!!z de .Aguiar., <ÍQ Çpns~l,1,~ µ.e Esta_ao, pudencia e descafameq.to foi huma das testemu
.c~c~(" ~aço,,saher. a,Jp.nta, cl,y., A~al!.~.~9nd11: .dp. ·Ca- 11 1~4,as..deUa, sendo capi~al inimigo do denunciado, 
~nta9.1,~ ~·ª r;l}.ahia>• ,~1m:s~~d8! rr.ef.~.9,te ,.~~ J>~in~ .•. f. Jf.~p4;<t ..~~~~r~ :}1~~,;!~fdb J~~r,~;; ~c.~~thcia1 ? em 
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consequencia d.as intrigas rexci'tadas sobre a ren., 
<l,a. do officiq de ·Escrivão éla Om·ic.loria que ex, 
erce, c91:9q sca serventuari'I'!: e SP.fldO nu1la tal 
d,enu,i;i,ci11,, pela not,oria inimfaade e calum·nia. do 
de.ni1ncjqnt;e, e porque no. auto da querella se 
orni.~t~o ,a ~lecla,rc19ãq d;o tempo e <lia em· que forão, 
C\)!;pp;ipttido,~ os delictos d,enuneiados e pela falta 
c;l,e e;ame dos Hvro.s., onde se ·dizião feitas as fal
sidêdes, col1sa necessaria par.a o corpo de delicto, 
q.1,1~ndo 5~ :qllega,·ão, t:actos permanentes ; , ellai 
se ,tQrnou igualmente nuJ..la, ·por ser dada po11,. 
huq1 mcno11 de· vinte_ e ei~c·o, annos, como pessoa, 
Q.o PP".º' por caso que lhe não tocava, e 1sem au~ 
~odd11d,e de seu pai e assistencia do çurador, que, 
ainda om . caSQ ·pro,p,rip, lhe era indispensavel, 
coi;no he e;x.presso nas Ord. do liv. 5° tit. 41 § S, 
e liv. 5° tit. l !7 § 2. Pelo q.U.e, co.nformando-me, 
por immediata resolução minha de 16 deste mef!;• 
e llll,QO, com o pa.reccr da ~'.lesa do Dcsemhar190 
d.o Paço, dado dm consuJt'a a que prncedeu in
foqnação ,,,ossa., e respo~ta do D.esemhargador 

. Procurpd9r da minha Real Corõa e Fazenda: hei 
ppr bei11 çleclarar injustos, nullos, e de nenhum 
etfeit9 os .Q\tos acord.ãos, para ficar sém effeito· a 
pronunpia elI) cumpri.ment.o d.elles profeL'ida, como: 
se não tive~sem jí1mats extisti.do, por serel,'.Il, c9n
trarios ás referjdas Ord. que são claríssimas, 
principalmente addin-d9clhes .as do tit. 56. § 7• 
e do tit. 6q §§ lº e 2° do Iiv-. 5°. E ordeno-, 
'.'OS, façaj~ e~.eçutar esta prov.isão, e regista-Ia, 
nps livro~ da mesma Relação, para que . .nella, 
mais se o.ão torne a proferir tal deoisão em casos; 
semelhaptes. Cumpri-o assim. O Prin.cipe Re.
gente Nosso Senbor Q mandou por seu especial, 
rp.ançlado pelos lVlinisfros abaixo assiglilados do , 
seu Conselho e seus Desembargadores do Paço.. 
João Pedrn . l\'laynard ·da .Fonseca e Sá a fez no 
,flio de Janeiro, em 2,8 de Setembro de i .814. - , 
Bernardo .José de Souza Lobato a fe'l es.crever.-, 
Francisco Antonio 13 Souza da Silveira.-Bernar,. 
dçi .'reixeira Coutinbo Alves de Carvalho-,-Aoha
se a ft. l 02 v. e l o5 do Liv. l ºd.e Notação das Or
dens. que se e.vpe{Íem p~la Mesa do Desembargo do 
Papo. . , ' 

" ~LVAR~' Dll ~O Dll OUTUilRO. 

M-anuscripto authentico: 

Eu o Príncipe Regente de P,ortugal e df) lVfosr: 
trado, Cavallar~a e Ordem de. Christ9, flJ,ço sabe,r1 ' que represeqtando-me o Provisor, Vig:ario GevaJ,, 
e Des,inp.h1i1rgadores , da Relação EcflesiasJ;ica do 
A.rcebjspa.1lo da Bahia, que havendo o longo tem... 
p.o qu~ tem de,corrid9, d~sd,e que lhe forão esta
belecidos seus ordenados, atteQdendó os preços 
de ,todo o, .necessario, de m;meira que lhes não· 
podião chegar ao presente para. sua dece)lte s.us-: · 
teµtação, pelo que .\UC p,ei:l.ião Ibes fizess.e lã JgJraça• 
de llt'os augmentar; o que visto, e resposta,s dos 
P,r;ocuraqor.es Ger11e,s_das Ordens, e da min,ha. Real 
Cprôlj e F;a~enda,, que tudo suP.iO' it mü1ha r~al 
preseqça, e,91 consulta da l\iesa da .CQoscje.ncia .e 

bispado da Bahia, qrre per:oebem o ordenado de 
5@.:t/J rs., fiquem percebenchi d>a1quf em diante 
e.ada hum effectivamente <i> ordenado de l oo:jj) rs.; 
e; @s freS'Desembargador~s. da mesma Relaçãb, que 
v.encem o ordenado de 5ooifb :rs. cada hum, fi
quem percebendo daqui em diante cada hum 
400:/f> rs. , augmen.tando-lhes assim seus ordena
dos com mais 100:/f> rs., não tendo beneficio, e 
tendo-o, c.om 5o:tf> rs.; ficando desta maneira 
v.encendo cada hum dos ditos Desembargadores 
o ordenado de 400;/JJ rs., não tendo beneficio , 
ou o de 2oo:fb rs. tendo-o, que lhes serúõ pagos · 
pela minha Real Fazenda, na confol'midade dàs 
reaes ordens. Pelo que mando, etc. Rio de "Ja
neino, 15 de -Oútubl'O ·ele 1814. -PR1NCIPE. 

Pnpvrs1\<? Dll 13 DE OUTUilRO. 

, Manuscripto authentico. 

, Jj). João por graça de Deos, Príncipe Regente 
de Portugal e dos Algarv-es, etc. Faço saber a 
vós .Ouvidor da Comarca \]e S .. Paulo, que sen
do-me presente em conta do Juiz Ordi·nario da 
Yil!a d.e Guarating·uetá, . Manoel José de Mcllo, 
com rem~ssa da devassa de· sub.orno á iUegaJ clei
ç.ão das justiças daquella Villa, a que procedêra, 
sem participação,;vpssa, o Juiz seu collega, Fran
cisco Jo.sé Nogue:ira, no . dia , 5 de Outubro do 
anno passado., .não guarda1ad.o !a_ fórma da Ord. 
do liv. i~· tH. 651- e. lêit de ' 12 de Novembro de 
161 i, dando accelera<il.amente aos Qlei·tos posse, 
antes do 1 º de ~aneirli?,, sem emba·rgo da vist·a 
que alguns moradores 'pedirão da posse do novo 
Juiz Bento José Mar_qy_e_s_:_ e c.onstan<lo-me igual
mente, pelas diligencias a que sob.re este negocio 
mandei proceder, a· animosidJde . eitraordinaria 
que insurgi o eptre as p'essoas d.e 1:espeito da dita 
Villa, e que chegou ao desmedido excesso de 
abrir devassas apaix:onadas, taes como a ém que 
foi pronunciado Caetano Alberto · Co~rêa pelb 
crime de marcar moeda com·punção falso; a ti
r.acla sob ré as . pancadas e morté de' Francisco, 
filho de João da Cunha~ e a outra sobre os feri
mento# foi.tos no Juiz, Marques, seguindo-se de 
taes parcialid'ades, a mal fundada ordem vossa, 
chamando o sobredito foiz i\'lello ·á sua Cidade, 
acompanhada de. outra do Governo interino para 
o Capitão Mór o remetter preso , !)aso elle não· 
o.bedec.essc aó vosso chamamento: tendo · a tudo 
c,onsíderação,. e ao mais· que com resposta do De
sembargador P-ro.curad·or da. minha Heal Cor6a e 
Fazenda se me expõz em consult'<l' da Mesa do meu 
Ji)esembargo do Paço; e a• ser digno de p r.oviden
cfa a desordem e intriga suscitad.11 na referida 
Villa, e que tem p1:oduzido factos e p11ocedimen
tDs judiciaes ,. cvm estranho abuso da- autoridade 
judiciaria, e iem quê hum dos pa1.1tidos. se procu... 
r.ou ingerir por me.io da subornada eleição, e 
p.rematura posse dos respectivos Juízes Ordina-, 
rua&i que estão actualmente ser;vindo, sem em-, 
hargo da opposiçãQ que se lhe ÍC'l' , e que foi ou

Q1·i:lti1j1M· hei por b,em augmcntap o.& o.r.denados . vida . com a1lguma desaffeição. Gonfo.rmando-me 
'dqs su,gplipan~es, de mau.eira qu,~ o Provisor .e o com o parecer da sol;>.redita Mesa, por immediat1' 
Vis-a~iQ GeraLA<i J;\çlaçãq_ Eçi;il~~ia,s~fo~ do. A;rc~-- :\'CSolu.~ão ql,iO.h\I q~ 9 des.te mez e. <1nno"; so~ se~.,, 

TOMO II, '· 5• 
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122 ANNO DE 1814. 
vido declarar nullos· todos os referidos procedi:.. to do processo, com o fmidametl'to errado , de 
mentos, eleição e de'Vassas·, para quie· fiquem sem que sendo Desembargador da Uclação, só em sna 
vigor, e como se nunca tivessem existido,, nem: casa padia Se() averbado e de suspeito, e que ag
por ellas se faça obra alguma, vista a manife5'11a' gravan·dO' daqnelJe· procedimento o dito Francisco' 
parcialidade, suspeição e prevenção que affecta Luiz de Souza, nâo fôra' provido por acordão da 
va a todos. oa .Juizes,- e os t0rnaiva inhabeis· na . Relaçã·o dessa Cidade, nem melhorára por via de 
quelies.es.pedficos casos. E mando-,•os, sob pena• emba1·gos que oppozera e lhe forão despresados 
de se vos dar em cu.Lpa: na l'esidencia, qu.e impPe por·outro acordão ; soffrendo, além da pt'Ímeira 
terivelmente· pre~idais nos· annoa futU'l'OS , . a to-' V.i'olemria de lhe não darem provimento, a segun
das as eleições das J.ustiças· que na mesma. vma' da,. ainda mais aggrava:nte, de o couclemnarem 
se fi:m~rem.; fazendo nella. stmpre correição em na· pena· com que o· Juiz Conservador mandára 
todos os annos ,. como .sois obrigado na fórma do escrevei• o· seu. aggravo : e não podendo cluYidar
vosso regimento·, para nitar os males e incoll' se de que os referidos ácordãos, confirmando os' 
venientes qu~ dessa falta tem resultado. E por-

1 
procedimentos irregulares daquelle Juiz , que, 

que ag:_ofla estais. impedid0 de saJ1ir da Capital, obrando de mero facto, se intrometleu com te
por occupad'o no G.ov:ei:no interino; ordeno ao . meridade e despotismo a julga1· a sua propria 
Juiz de Fól'a dessa Cidade,. por provisão da data causa, conhecendo da competencia das. suspeições 
desta, que· c·om toda , a brevidade passe á dita que lhe tinhão sido postas, sem attender ao des
Villa a fazer a eleição para o anno proximo futu pacho do Chanceller, nem a que as suspeições 
ro, e que tire novas devassas por cada hum dos fazem parte da defensa natural que a ninguem 
casos conteúdos nas nullas devassas que se lhe deve negar-se, e inhibem os Juízes ..em quanto se 
remettem, procedendo depois como fôr de jus . não decidem, forão ''otados por parcialidade sem
tiça : º ' que vos participo para vossa intelligenci~, pre abominavel e desbl'Uidcwa dos verdadeiras· 
e sua completa execução. O Principe Regente priincipios da jus,iça distrihuitiva, e com mani
·Nosso Senho11 oi mandou. por seu especial man festa e not01·ia d'esobediencia it 'OréL dlo li v. 5° tit. 
dado pelos. Ministi·os ahai,x:a assignad0s, do seu 2·1 § 4, ·cpue regula o modo de· propôr as sHspei-· 
Conselho e·sei.ls Desembal'gad.orcs do1 Paço. João ções aos. Juhes que, tendo offidos nas Relações 
Pedvo Maynand da Fonseca e Sá a. foz n0< Rio de ou fóra deUas, dãa audicncias e j ulgão sómente 
Janeiro,. a 1•5 de Outubro de 1'814. -ltemardo. per si, e constitue nesta ma teria too'a quanta cer- · 
'José de· Sauza Lobato a fez cscrever.. -Francisco. teza se fariia necessaria para o caso da decisão, 
Antonio e Souza da Silveira. - ·M0nsenhor Mi senda abusiva~ despotica. a intelligencia dada ao& 
i:anda .. -Ao/ia-se a· fl. 1 o5 v... do ~1 iv. 1 º de No assentos de 9 de Otttubro de 1659 e de 5 de No
tapao elas Ordens que se ea;pedem pela Mesa·do· De..,. ''embro de 1672, que unico e especfo-lmente per~ 
~embargo do Papo. tcncem a<>s Besembargad.ores que não dão aud'ien

cias, e julg1io com adjuntos em Relações oll' 
Tribunaes : e estranhando eu os procedimentos-

PROVISÃ.0 ]}ir flt DE OUT.U,BRO •. dos refeddos Ministros, e querendo prover d'e
Monuscripto authentico. remedio; e· reir.tegra·r o recusante Francisco-· I... ufa 

de Souzl'l nos seus legítimos direitos.:- fui servido, . 
D. João por gr,aça 'de·Deqs, Pritjleipe Re,gente• conformando-me com o parecer da referida l\iesa 

· de Portugal e dos Algarves, etc, 'Faça saber a . ilo meu Desembargo. do Paço, declarar, por mi
vós Conde dos Ancos,. do meu C<1mselho, Go nha immediata, reso'lução elo I·º de ·Feverefro do· 
vermador e Capitão General rfa. <!:apitania da B:a presente anno, nullos e- de nenhum effeito os· 
hia; q,ue subindo, á minha: r.eal1 presença., em. despachos do dito Desembargador Juiz Conserva
consulta da Mesa.do meu Desemba:rgo do Paço., dor dos Moedeiros, no que pei1ence as suspeições 
e ouvido. o Procurado·r da minha pteal Corôa·, a que lhe forão postas por ·Lufa Ramos· de Oliveip, 
repr.esentação. que· me fez .o Conselh~if'o, Chancel como Procurador de · Francisco Luiz de Souza, e 
leiro, da Relação dessa. Cidade, acer;ca do proce tudo quanto o mesmo Juiz tiver obrado na causa 
dimento.injusto do Desembargador Florencio José · desd'e que foi averbada de suspeito; .. declarando 
de Moraes,. na, qualidade de- Juiz Conservador igua.lmeote null'Os· os acordãos · dii Relação · dessa 
dos l\1ocdeinos,. contra Francisco L~z de Sooza, Cidade· que c0Hfirmí1rão os mencionados despa
pois que,. pretendendo este averba-lp de suspeito chos· e nullos procedime.ntos, e determinancJo qu(f 
na causa, em q~e contende eom João Barbosa.de reduúdo o incidente· das suspeiÇões no seu primi
Madureira,. e tende Óbtido. despaeho1

• do.sob11edito tivo estado, se proceda oellas na fórma da orch:
Chanceller , para que o seu mesmo Procurador,, nação do Reio~ restituindo-se ao recusante e seu 
o Requerénte do. Numero,. Luiz Ramqs:d-e·Oliveira, Procurador a'S mulc~as em que forão condemna
fosse. intimar-lhe as· suspeições em audiencia, O• dos. Pelo• que Yos mando qúe, assim· o ,ft'lçais 
que se praticára na de 14 de Junho ho ano.o pre executar, fazendo- registar esta nos· li uos da Re
terito , que o dito Juiz- fizera· em su

1
a ·casa,. elle, lação.. O Prin-cipe.Regente Nosso· Senhor o·man

apesar da. moderação e respeito coo:/ que o Pro deu por seu especial' mandado pelos Ministros 
curador se houvera naquelle acto, e do- desp·aehó ab\ix~ aasignados, d·o· seu· Conselho e seus De
do Conselheiro c:;hancel!er quei lhe fôra presente, sembargadores do P'aço.· - Joaquim· J'osi da Si!
o mandára pren,Çler nas cadêas da Rel~ão para' . '\'ei•ra· a fez no R:io de Janeiro, a· 14 d~ Outubri;> 
sér punido na fórma do assento de 5 de No-' de ·18·14. ---Bernardo José de Souza Lobato a fez 
"~mhro. de i672., e continuara no ?onhecimen.- escr~'Ver. -Bero-árd·o Teixeira· C'outinho Aha11es 
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de Carvalho. -Luiz'José de Cat·valho e Mello"'-' 
Por immediata ;·esolução de Sua Alteza Real, do 
1° de Fevereir-0 de 1814, fornada err.consulta da 
Mesa do Desembargo elo Paço, e despacho da 

. mesma Mesa de 'i do dito mez e anno. 

ALVAnÁ' DE 24 DE OUTUBRO. 

Coll. Braz. - Delgado. 

Eu. o Pl'incipc Regente faço 'saber aos que o 
presente ahará com força de lei virem, que ten
do-me sido presente, em consulta <la Mesa do De
semba1·go do Paço, tomada sobre o Senad_o da. 
Camara de Lisboa, quanto era necessario, con
veniente e util 'ao bem do meu 1'eal serviço, c 
conforme Íl causa da humanidade, soqcorrer as 
pessnas miseraYeis dos orfãos daquella Capital , 
que ,.j,•ião desamparados por falta. de providen
cias capazes de se Ih s dar por meio dellas huma· 
boa educação, afim de que chegados á maiori
dade podessem ser uteis a 'si e ao Estado, e não 
viessem, por falta de cuidado e ampa1·0 de suas 
pessoas, na idade em que são mais perigosas as 
paixões e mais proximos ·os perigos, a sei· cida
dãos não so irtuteis a s-i' rnas atê perniciosos á 
socieda.de : representando-se-me outrosim nas 
mesmas consultas, que tendo-se procedido a ave
riguações e informações que subirão tambem ií 
minha real presença, constára que não havia fun
dôs nenhuns publicas destinados á manuten
ção dos orlãos desamparados , nem casa ou 
collegio publico onde se doutrinassem; e que 
de todas as providencias de que se lemhrárão 
'os informantes' nenhumas erão tão sahias e ap
propriadas como .as que 'se achavão .estabelecil:lás 
110 1·egimento dos Juízes dos Orlãos, no qual se 
acautelou e prevenia tudo o que podia s.er coo,~ 
ducenle a tão util fim, e que pond'o-se em watica 
as sobreditas disposições, e as que esta vão, esta.. 
belecidas na Ord. do liv. 4• tit • . 101& e 103·, con
fiando-se a 'hum Magistrado de consideração a 
inspécção da 'causa dos orlãos, o qual:fiz-esse pôr 
cm efl'ectiva exec\lção as maximas tão acertadás 
que a. experiencia de longos annos mostrou se.
r.em as mais adequadas, e erigindo-se de nO"V'O o 
cstabele<;imento da casa pia, quo tão. pll<>"V·Citoso 
tinha. sido, se conseguiria o melhoc. a11ranjanien
to, cemmodidade e edu.caçã°" das .ortãõs déõam
Jlªrados: e tomando em consideração .todo o re
ferido,. e a importancia .desta.mate1\ia dé tão sé ... 
rfas consequencias para a felicidáde índiVidual des
tes miseraveis privados do abrigp- ·e ·educação pa· 

. terna, e para a prpsperida.de geral do-Estado. qµe 
em grande parte depende da ID<>raJ e costumes, 
e instrucç,ão publica e particulàr dé cadã Iium 
dos seus-membros: e desejando dá.r proviáencias 
adaptadas a objecto de tanta considel'ação , con.. 
fôrmando-r,ne com a sobredita. consulfa , . e com 
o parec.er 'dos Governadores do Reino, e de ou.. 
tras pessoas· dbutàs e zelosas do.-meu reãl'servi! 
ço : sou servido determinar o seg\linte ~ . 

geral, e muitó'•especialmente no que diz respeit·o 
ao cuidado de suas pessoas, e applicando-se:a dis
posição do s·12 delle ao que se acha disposto na 
Ord. do liv. 4º tit. 102 e 105, compensando-se 
assim aos tutores as despezas que fizerem com as 
orlãos, de que não leva vão p'aga. 

2. º Instaurar-se-ha a casa pia do Castello, des
1 tinando-se-lhe as rendas que antigamente tinha, 
sendo possi!el, e ajuntand{}-se os do collegio dos 
meninos orfãos da .l\'louraria,que he o unico estabe
leci~ento desta natureza que sepóde unir,tendo os 
outros cei'tas e apropriadas applicações , para ser . 
tudo regido. afim de recolhei·, manter e educar as 
orfão~ miseraveis, confor,me as suas qualidades e · 
aptidão que th-erem. 

3. º Para cuidar na inspecção de todos o·s or
fãos ricos' e pobres, e para fazer executai• promp
ta e exactamente o regimento e mais ordens re
lativas a este objecto com as providencias com
petentes: sou servido nomear Provedor l\lór dos · 
orlãos, hum dos Desembargadores do Paço, que 
eu houver por bem designar, o qual proporá 
em Mesa tudo o que julgar conveniente a bem. 
da manutenção, ensino, aceommodação, admi
nistração e segurança dos bens do~ mesmos or
lãos, e dos estabeJecimentos · publicos acima re
referidos, ponào-se logo em execução as providen
cias que forem approvadas, ou consultando-se-~1e, 
sendo necessario, as que de nove occ<!lrrerem e 
se julguem utcis, afim não só de se ·fazerem exe~ 
cutar ·as disposiçõe's já estabefocrdas, mas tambem 
quanto de novo poder melhorar· a sorte e ·con'
dição dos orlãos desamparados, e que· mais q'\la"' 
drar ás circunstancias. 

4~ • Para conseguir-se tão 'Util fim se ·dirigiráõ 
ao dito Desembargador·"do·Paço ·O's Ministrns res
p.ectivos, recebendo delle ·a~ insii:luações e deter
minações que c·onvierem a melhorar a sorte destes 
desamparados cidadã-os; e -os Jhizes· dos Orfãos 
lhes remett\l!'áÕ até ao fim de cada hum anno , á 
' 'Ísta do livro ,determinado pelo S 3° da Ord. do 
liY. 1 •· tit. 88:, e das averiguaçõ'es que devem fa
zer; relações individuaes .do estado da pessoa, 
b'ens,. e d·e tudo o mais qu·e pertencer aos ortãos 
do seu Districto, com as observações que parece
rem necessarias e convenientes. 

· 5. •· Sendo summamente prejudicial á honésti~ 
dade e bom comport:~mento das orlas' o serem 
depositadas- em cadêas publicas .: prohibo que 
dáqtrí cm diante os Juízes prend(lo as desacom-' 
modadas com o pretexto de estarem recatadas 
nestes depositos até se tornarem a acce>mmodar; · 
de-vendo entretanto serem recolhidas· na· casa pia, 
onde· se. daráõ áquelle trab'alho que- · fõrp,rop.or~ 
cionado á sua idade, forças e..comprefrensão. 

6. º Nas Cidades, Villas ·e Come lhos em que 
não houver deposito publico como em Lisboa e · 
no .Porto, o cofre de tres chaves, determinado· 
pela Ord. do liv.· 1° tit. 88 § 51, sc•guardará 
daqui em diante ·oão"ern p6der ·dos Depositarios, . 
mas no lugar mais forte e se·gur.o qqe . hounr, 
p,ara evitar os descaminhos ·a q~e· de · outro modo · 

1. º Pôr-se-ha em etfectiva execução ·pel'as au .ficará sujuito. '· 
toridades competentes, e a· quem toca a deter 7:• Para aniinar a caridade e ·humanidade dtl~ 
minafão do regimento dos Juiies dos Ortãos-em quelllls dos meus, l'a~saUO&<·ql}e · se p,ropezerem a 

• 1 
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.ç~·i11-r e amparar alguJU orfão ou orJã,os .se.J,ll, ,·en,

. o~\' estip.e,l)d~:º" .e, o ma,ncJar .en:;iq,ar '! l,cr e e~cr~~ . 
-yer nas Nj[Jas 'e Cidades: hei pqr h(:lm q,1,1e o pos
sa cooser,var 1.1té a. i<;la<le de dt;za,seis anT)qs, seqi., 
pagar-lhe solclad11-, sendo-ll;ie tall\bem lic,ito o.f'.., 
ferecer no a l ist.am,e1~to . ç só.1;t~an;ie1,1,to ein l9g~ 
de ·alguµi seu filhq ·sortea~o , , observallçlo os. Ca
p~tães, Móres E)S,te. privileg,io religfosamente ., , 

8, • C.onviod.o que os Juízes dos 01·fãos c\es.sa " 
Cidade e 'fermo .~eµhão \diJ,de, estado e e~pe
ri.eucip. para, b,em r~gei: a pessQa e bens dos orfã,os 
sem os prejuizos e descaminhos que do coqtrar~o 
se seguem: sou sepido que daqui .em diante 
sejii0 'nome1tdq& .pa1;a Juizes do~ Qrfãqs de Lisboa, 
e seu Termo, por tres annos,.De.s.embargadorc~ d~ 
C:;isa da $.uippEcação, aptos e zelosos 

1 

eotr~ os 
extL"av~gantes moclcr,nos, send,0-n;ie .propostos em 
copsµlta ,c).o, Sepado c).a Çamara, como at6 ag.or\l 
.erão .os,B<1ch1.1rei&, , 
• Pelo ·que mp.nçlo,. etc. Da.do no Pa)acio do füo 
de Jao.eiro, em 24 cJe Outubro de 181 1.L-:-Plll~.-. 
,cmq com. g-Qarçla. 7 ,1.VlarqtHJZ d~ Aguiar. -:-.Com, 
os rçgislp,s compet,e,ntes. 

. '· 
' priovi'~1\.'o ' DE 8 DE NOVEl\Uino-. ' 

• 	 • ' • • '~ ',. j 1 • 1 1

9 Marqu,ez, çle A,gu,i~r, d.o Conselho çle Es~a,do, 
!)te., Faç;o sab.~r ~ . Jun~a da Aç!ministraç,i\o e Ar.
recadação da Rq\l}. Fa.zeqda da ~apitania qe l\U.,., 
i1as' Ger<1es, que e ,J?pincipe Regeri~e .meu. Senhp.r, 
Çtnnuinclp á 1;epres,eqt<iç~o do Iqtençlente G.~ra~. de, 
Policia , em offic10 de 21 d~ O~tubro proximo, 
passado , em que perlia '· na, ~01·~forn~idade do 
iih:ará de 2.8 .de Abril de ,., 809 ,r fps~~m ise!b 
to& dç Dirçitos' iis hi~ . n~cessélrias.' \lara a faç~ur~ 

• 	 de p;mno.s,a,zues, q.u,e.prctflnde1 i;ua~dar f~bric.ar 
para J,ardam.e~tq dµ, Djvis~o da G,uardl). R~al , q!l, 
P,oljcia, na. fabric~ ele l\'.Ianoel.J}o~rigqes ãa Cq?;i 
ta, es!apelecida QO Registo Velho, C9ma~ca do 

.UJp c\a,s, l\'lortes, r.iess<\ Capitania : l~e serv,ido ele, 
~e'.l11Íflf!1' ,gu,e no RE)gisto ele l\Iaihias Bat~bozé;l s~ 
deixem passar, livres de Dirçitos, a_:~ flita~ lã~ que 
fqr,em . destina~as P.ílra aqµellf'l fim,~ acomppnh11
das de guias do mes'rpo lnter;ideT).te,;, e igu'\lm,eµ,
te que lhe sejfl,, r,çstit,uiqa ,a iI:np.ortaqpi!I dos J;>i
n:ito:; qu~ s~ exigipfo pel11-s primeiras ~4 arr.obas 

1qufl forãp re,mettidas, . Q que a 'me~mé! J 4nta .as
sim .t,e~ú enteqdidp e cumprjrá, como ne~ta se J~1!1, 
prcle_na, .A9tooio .Jos~ Cald~i~él a, foz. Rio d~,Ja

. 	~eiro, em 8 4e No·verphr.o , de, 1~1,4. -Antonio, 

Marian~p de. Azeveq~ a .fe~ esçr,e;.:fr, .- l)'l,arqne2i 

de Ag91ar .:-E,xtraluda a fl. 611 d~ ,Liv. 3° de .~e

gisto de. P1·avisõe$ expe.diqas p~la Cqn,tcidoritt, Gqrq,~ 

da segU;'f!.da, Rrpartição do Tltesquro. , 


ALV ARA' DÉ 12 DE NOVEMBRO, ,, 
~ - l\1<u)nJ!cripto,;mthentico: 

. • : . . •
1 

, ,Eu e;>, Prmc_1pe, Regente faço sabêF a vos Go;
vernador e Capitão General da Caq>it;inil! ,de. l.\'U
11as Geraes,. que eu fui penido., em 

1
resolução de, . 

22, di ~gostei do co;rrente ~qn,o d~ 1814, to~ad1 

em consalt,a, 4a l\fesa do Desembargo do Paço'· 
4es~t;mbrar do tep:itqri,<;> elo Jq.l'gad'o de S. llç
mãn o Dis~r~·,to da, l<'ret:"uezia de No,ssa Senhota 

J 	 J ' . .\ ,.., . J ' - ! 14.o AQ?.paro , o. B~e,jo do Salgado,~ em qu,c houve 
por hem crear oi;itro Juls-adp,, fica.ndo a divisãp 
dos seus Julgados pelo Rio Parcto, o que assim se 
ficará entendençlo é executará: e tendo attenção 
á melhor administr-ação da Justiça ne Julg·ado de 
S. Romão: hei por bem que fiquem havendo 
nelle dous Juízes Orrlinàrios para exercitarem a 
jurisdicç~o Civel, Grime e dc;is Orfãos, na fórma 
das m,i.l)has ordenações. ~ ,Jrn~ O\]tro sirq por beip. 
creat mais hum officjo de E&crh~ão 'no iµesmo Jul
g11-do, de S. 1,'{.omii;o, ·º qual senirá com o outro 
que já l).)Ü est4 eµl e;x:e~çicio; nas dep,enrlencias 
do Julgado e ç111.1sas ,por ~i&~~ibuição: pe~o que 
".OS man(lo que !IS1~im o façais executar e re11i',istar 
es~e a,lvarà nos livro9 q13ss~ Governo eºº' da Ca
IJ1ara ,, ficando q' odginal p~q~ ti,tulo dq sob,redito 
J:ulg<,tclo,. l}ado no J:l.iq de J.ape'iro, a i2 , de No
vemhro de 1,!?1-4. -PlllNCIPE.• : Acha.se, no . fr~v. 
~· ~ (Í.e registo de, Decr;etos, tl fl. 194 v. 

... 
ALVARA'.' DE 12''irn NOVEMnno.

-d ) 
M.a.11usc;ripto authentico. · 

Eu' o P'rincip~ Rêg~nte faço sabei• a vos Go1'er
nador ' e CapítãÓ Gener·a1 da Caphania de Minas· 
Geraes, 'gue eu fui' se1;vidó, ein resol~ção üe 22 
de Ag·osto do corrente ann o ·de 1814; tdrnada e:.m 
éonsulta' da Mesa do De$embargo do Paço, a ré
~u'erirÍl!lnto dds irí~rqdores do Bréjd. do Salga4o, 
cáa~ em Julgado 'o referido Arraial~ cl-csmem-1 
Ín'anelq-o . elo J qlgaelo'_ ele S. Romad, ·a queJ,U · até 
agora pert1mda. E tentlo attenção á melho1; ·ael
mi9ist!~ação ela Justiya e cortlmod~el·ade dos ha.l)i
tántes: hei por hem que .no 'mesmo Julgado do 
Btéjo do ' S~lgado hajão dous J. uizes. Ordinarios 
que exertitai;áõ ri jurisçlicção Cível, Ci·imé e Or
fãos, na fó'rma d'as nl,inhas , le~s ' e qrdeciações ,do 
Reino: e' haveráõ dous Officiaes' e Escrivães do 

1 

~eu cargo, ,que serviráõ por ·disttibqição; hum 
Meirinh'o Jo Jui'zo ' · e Escrivão 'de seu cargo , e 
hum Meirtnho ·d'o Campo, e seu Escrivão, os 
quae_s officios hei por bfiin crear, e os Offi:cial)S 
qde neHes forem providos, os &erviráõ na fórma 
que pelas leis he determínaClo: e pára Districto 
do ~ol)re dito Jlllgado sou. senido determinar o 
Distrícfo aétual daFregi.le~ia de'Nóssa S·enhora do 
Ampar'o; fican/lo porém a divisão do 'Dist,ricto do 
Julga~o qe S. Romão pelo RÍO 'Pardo, Pelo que 
vos mando que façais proceder a'creaçãó do dito 
~ul'5ado, eleição d~ . :J1Jiies, e ·proviinento · de 
officiaes pela fórma prescrip~<J. na' lei, e ·send'o 
os qioradores obrigados a· edificarem á sua cus
ta casa de. Carp.àra , cadêa e o_:l:licin11-s p11nli.,. 
cas; fazendo vós registar e~te ;ihará nos livros 
~esse Governo; e nos a,i C,am,ar'a' ficl).ndo o ori
ginal para fitµ.lf? do sopredi.to Julgado. Dado no 
~io de :Jane,~ro , , a 1,z de ~.ovembro .de 1814. 
- Pn.rnc1rE. .....,..;'4p/,ta·se no Lp;. I ·º' dp r,egis.tq .d,e !)e
E~~tqs ~ a p.. ~ 94 V: ' · 

· '" _,,,., s ....v..u . ) 
._: · . 
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Pl,\OVJSÃ.O DE 15 DE NOV1lMDRl), 

l\Íanuscripto a1ithentico. • 
1 

O Marq1rnz de Aguiar, do Conselho de Esta
do, etc. Faço saber, ú Junta da Administr.ação e 
Ai;recadação da Real Fazen.da da Ciipitania de S. 
:eaulo ~ que tendo subido ú augusta presença do 
Pdncipe Regente weu Senl1or a sua conta de 22, 

qe, Outupro do corrente anno, em que expõe ter 
znandaclo pagar soldo a praças milicianas da 
mesµiil Capitania, que se achão fazendo s.erviço 
na falta dt1s de linha que passúrão para o conti 
nente do Rio Grande, pedindo a .real resolução 
sobre este objecto: foi o mesmo Senhor servido 
determinar que as refer,idas praças milicianas 
venção, em quanto esfi verem occupadas naquel
le exercício, os mesmos soldos que percebem as 
de Infanteria e Cavallaria de linha desta Côrte. 
O que essa Junta assim teri1 entcndic.1-o e fará exe
cutai·. ThcirrÍaz·José Soares de Avellar a fez. Itio 
de Janeiro, cm i5 de No-yembro de 1814.
Antonio ' Marianno de Azevedo a fez escrever. 
M~rqúez de Aguiar. -Extrahida a fT.. 69 v. do 
Liv. 5° de Reg. de Provi~ões expedidas pela Conta
doria Geral da SBfjllnda 'IJ.epartição do :Thesouro. 

1 J ' • 

ALVARA' DE 22 DE NO'VEMBRO. 
f ' 

, , , Delgado. 

' Eu o Prihcipe Regente faço sa'ber, que sendo
me presente, em consulta da Mesa do meu Desem
bargo do Paço, precedendo iofofm.açãó do De
sembargador ' Juiz da Corôa da primeira ··Vara, 
Manoel Vicente TeiXeira de Carvalho, e resposta 
do Desetnbargado.r Procurado1· da Corôa, o re
quel'illJeoto em ·que o D . .Nbbade Ge1·al e mais 
Abbad~s dos Mosteiros da Congregação de S. Ben
to do Rei·no de Partugal me expuzerão immedia
tamente, que érão padroeiros cle ' varias Igrejas, 
como donatarios da C'orôa, e que não sendo estas 
renunciaveis, nem' entrando nellas a alternativa 
apostolica, os P:.irochos se animayão a reouncia
las, resul'tandô-lhes disso grandes demandas para 
defenderejn os seus 'direitos ; e que, para evi.tar 
inconvenientes taes, me pedião a gTaça de decla
rar, que todas as renuncias ' das suas Igrejas feitas · 
serh meu expresso consentimento e dos mesmos 
sppplicantes por escripto; fosseJU nullas e de ne. 
nhum effeito: ao que tendo consideraçiio, e a <JUe 
pot contracto celebrado com · a Congregação de 

· ~. Bento, no anno de 1 578, cedeu e renunciou 
·o Senhor Rei D. Sebastião na i:lita Congregação 
o padroado dos Mosteiros , e toda a jtrtrisdicção 
que tinha e que lhes transferio, com t©dos os fruc
tos, reditos · e proventos, e com todas as suas 
rendas abbaciaes e conventuaes, e com <!S suas 
Igrejas, Ermidas, Capella;i, Oratorios e benefi
GÍ.OS aqnexos, assim curados .como simples; com 
.tod!o o direito ,de· apresentação ou. ap.reseotaç<i>es,. 
qiw. em razão dos Mosteiros O\l suas anne~as Ih~ 
tncav11, ass~m . e ,!}a ma.0 eira que pertencia -a'i)S 

cQfl\IDeódatar.ios. que os Mosteiros então possujão~ 
e.poderiíl pertencer a pessoas q.1,1e n.elles houverão 
de .ser apr~sent;adas pelo sobredito Seph.or .Rei e 

TOMO Jl, 

sems successores: fui servcido conformar-me, por 
minha especial resolução, com o parecer ela refe

' rida consulta ; e, hei por bem declarar, qlle todas 
as .renuncias rela.tivas aos Mosteiros comprehen.
didos no ,contracto mencionado, e celebrado com 
a C;ongregiação de S. Bento pelo Senhor Rei D. 
Sebastião, no anno de 1578, e as Igrejas de que 
estava de posse a mesma Congregação, e já lhe 
per,tencião ao tempo do dito contracto, ficão nul
las e de nenhum effeito, sendo feitas sem o meu 
real e expresso consentimento e dos supplicantes. 

Pelo que mando, · etc. Rio de Janeiro, 22 de 
Novembro de 18J4. -Com a rubrica do Pdncipe 
Regente Nosso Senhor. - Com os registos compe
tentes. 

PROVISÃO DE 28 DE NOVEMURO, 


Mannscripto authentico. 
, 
D.' João por graça de Deos, Príncipe Regente 

de Portugal e dos Algarves, etc. Faço s;iher a 
-;vós Governador da Capitania do Piauhy, que 
sendo-me presente, em consulta da Mesa do meu 
Desembargo do Paço! o turbulento e intoleravel 
procediment.o praticado pelos dous membros do 
Governo interino dessa Capitania, João Leite 
Pereira Castel-Branco e João G ornes Caminha, 
contra o primeiro membro seu oolleg·a, o De
sembargacfor Ouvidor e Corregedor dessa Comar
ca, Luiz José de Oliveira, suspendendo-o pão só 
do exercício do ,referido Governo, mas passando 
a prende-lo e remette-lo preso para .esta Côrte ~ 
lançando para isso mflo de pretextos que, além de 
serem manifest~mente falsos, estavão muit9, fóra 
da sua jurisdieção; e constan!lo-me igualmente a 
temeridade e ousadia com g e taes Governarlo
rcs da segunda ordem entrar~o 'a jnquirir da con
ducta do referido Ouyidor por meio de portarias 
de commissão, sern preceder positiva ordem mi
nha' falta esta que não só torna suspeito' mas 
in1iaoavelmente· quilo todo esse conhecimento, 
para o qual nem ainda os Gcn1ernadores e Capi
t,ães Generaes tem autoridade, como por muitas 
vezes tenho declarado; e v~rificando-se na mi
nha real presença, i:pie o movei de taes excessos 
fôra o r«!ceio que tiverão os ditos membros do 
Governo· interino de serem com os do seu par
tido comprehenclidos na devassa da Correição 

. a que estava então procedendo o mencionado Ou
vidor, cuja honra e inteireza se mostrou sem no
doa: por todos estes motiv6s, e pelo mais que 
com resposta do Desembargador Procurador de 
minha Real Corôa e Fazenda, .e informação 1cio 
Juiz dos Feitos della, se me ex.pendeu na sobre
dita consulta, com cujo parecer houve por hem 
conformar-me por minha immediata resolução 
de 12 de Setembro deste ano.o: sou se11,•iclo es
tr11nhar muito severamente estes injustos,, teme
)'.arios e escandalosos procedimentos; · ~ declarai· 
perp.etuamente inhabeis para sei'virem mais car
go o.u emprego algum civil e tlo Governo, aos 
.sobreditgs João Leite Pereira Castel-Branco e 
J.oão Gome& Caminha, ·os, quaes mandareis im
mediatamente presos por tempo •de hum ann o 
para huma Fortaleza da Cidade d.o Maral'}hão, 
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proj11bindoi.:lhes que entrem ·nessa €omarca por quanto se .reconhecer a·' uHiid'ade do seu,seniço, 
rnâis clous··annas•depois do teímpo :da prisão, da e não passarem a qutros empregos de maior Ol'' 
qua•l pag:arúõ· ao· referido 0uiridO'r -a· quantin ·de . de nado'. O l.ifarqtÍez ele Aguiai:, cio Conselho de 
6ooifl> l'S·.·,• em qtie• se liquidárão •as perdas e dam Esta·clo, e Presidente do .Real Erario, o ~eiJha as
nos qu.e ·lhes causúrão, e em cuja reparação ·es sim · emten.di'd.o e faça executar · com as orclens
tão incmsos. B o\·derw-vos que ' rep·rehendais, necessarias ~ para· se le'varem em eont:a a() The
asperamcrite ,ó Secretario · Uesse Gol'erno, José . so'meir.o l'\'lór as•quantias que para 0 · dit@ fi.m'en
Lobr-eir-0 de Me·squita: ~ · pela•parte que t4mou ll'cS·•• tregar, não obstante quaesquer leis 0.u disposiições
t ás 'ordens, e pelo moti ;v o que deu ao tumulto ei .em contraria\ Palacio ' do Ri() de .Janeiro, 5 de 
i'nsuborclinaçii.o .d:o•destacamcnto no dia· itt de Ju Dezembro de 18·14. -Com a rubrica do Princ'ipe 
n ho elo an ~l'<'Y- passado' fazendo'-füe conhf:!cer que+ Regente N@sso Senhor. -Ea;t1·ahida do Liv. {~·de 
o ' relc~o· 1-io1: esta ·vez. de maiQr pena•po~ elteitos registo de Decretos d:@s armos de 1814 a Jun!to . de 
<la ' minha rea·I · clemencia. Cumpri-o assim :J fa 1~18', a fT.. ~7· 
zend@ registar' esta nos liv.i·os desse Governo, e 

1dando-me conta da sua execução·, a bem da qua·l• 11 l DE'CRETO DE 7 DE DEZEMBl\O • . 
1 

se expedio ao Governador e CapiLão General a 
1 

ordem im:hísá, qne com os ditos pres0s devereis Manuscripto nutbentico,, 

remetter para a Capitapia elo l\'lara.nltão. O Prin Havendo considerado por mai's· co.nvenfontç e 
cipe R e,gentc Nosso Senhor o mandou por seu regulará boa.ordem da economia. e a~lmi'nistracão 
especial J:na.ndádo pefos Nlinistreis abai·x.o a.sgig d'os ramos qu'e· compoem o serviço· cl'a ReportiÇão
natlo s-~ d'õ seu ·Come-lho e seus- D'esemBargadores da l\1ariÓha, e .á simplícidade da sua contabilida
do Pagol João Pedm l\1aynal'd da Fonseca e· Sa de, 'que pela respeét'iva Contadorfa sidcgalisebi
a fez• ho Rio de 3all'eiro, a 28 	de Novembro d'e todo·s os differentes artigos .de sua despeza~ e que
18 f{i .. - Bemard'd José 'rle Souza Lobato- a foz es pela competente Pag.ad'oria ,sejão elles consequen~
creYer.'-Paul'o • Fetnandes Vianna .. -Bernard,o temente satis'fcitos, segundo as prestações que
Teixeira €ouünho Alvares de Carvalhd.-A1c/út--sti para este fim se devem dàr rodos os mezes pelo
a fT.. 104 v. e r'05 élo·Liv. 1·0 éLe 'Notar;ão das Or meu Real ;El,'atio.: sou servi.do 	ordenar, que do
dens qu& se emped:ém· pela llfesa do DeS'emhargo do mez de Janeiro de 1815 em diante se comecem a 

1Papo. 	 ·J>• 	
pagar por aquella Estaçilo os soldos dos Officiaes 
do•Corpo da ~nm.da Real desembarcados, as~im 

( DECRETO' DE ti 0

:1)E DEZEMBRO·.
l . 	 coll)..O o pr~t e solçlos da· Brigada_ Real da. Marinha,, 

.'' 1· .. 

e, as pensões do Monte-Pio pertencentes ás viuva~ , Manu'scripto authenlico. 
d'o's, Officiaes, tanto deste Carpo como da Armad.a 

, '. Ten
1d'ó' consideraÇao ' ao ,qqe '\ pe ~epreseutou _:i;tea~,. derogando para este effeito a disposição do 

'Vicente 'Antonio de 'AzeveClo, Physic9 i\ior das ªh;ará de .15 de M.aio de t8o8 ,. pelo. q,ual se co1,ll'
1~rni~4as; cujo emp'reg·o tm#. exercido com',reco ~ettêrão .taes pagamentos á Thesouraria .G,erfa\l 
nhecido zelo .e prestüno ;. e querendo ' p;or isso dljs Trnpas . desta Côrte. E porque se.m.elh,ante7 
mesmo fazer~1'11e · mercê' : sou servfd'o, a exernplp . mente con,vem remover d.a Pagadoria lj 9es.pez,a 
d'o«qu'e ilóii.ve p ~>'r bem conced"er aq ' Physico. l\<Iüi· de objectos quq são estl:anhos ao serviço clfJsla . 
dó~i ,ExerCÍt~.~ '; ._FranciSc? M,anoeI 'fe. P'aU;La ~ ordt\" Rep.artição, como seja() fornecimento de capim 
nar que elle haJa de pe1·ceber daqu\ em chante o para ó. Regimento de Cavalleria do Exercito : 
'sol.do correspond'ente apatente defCaJjitão (te Mar hei por bem,.orilenar, que da mesma época em 
e,· GÜe~ra, 'd~ que tem a gràd'uâç;ão., aléin do 'or diante se não. faÇa mais este fornecimento pelij 
d'ena'.db que Hl'c foí arbitrado por decreto do 1'0 de Intendencia da Marinha, por onde todavia deter-7 
SeterrMo de 181 .q. 'O' Gonsell'io ~lup,re~no Mitit'ar mino q1,1e se prosiga na eo.mpra do milha e fa;!li.r, 
'ó tei'iha assim entencliLl9, e lhe · faça f;xpedir o~ nha de guerra. como até agora; convindo _qu.e 
despachos nec~~sarios .. Palaci'o dofllio de' Jaríeiro? E)S~.es artig,os se distrib.uão por huma , só :i,<:staç,~o 
em[~ de De'zemT:iro de.1 .814. -Com a ruBrica do para ' º serviço de mar e terra. O Marquez qç 
-.P ri~'cipe p.egente ~O'SSo .Senhor: A.guiar, etc. Palacio do Rio de Janeiro, ,em 'i ~e 

Dezembro ele 1814. -Cqm a rubrica do J,>rincip.e 
Regente Nosso Seoho1-. - ·Ea:trahldo. i/q l,,.i'V. 4º 

JlECRETO DE 5 l)F. 1JEZ'Ei\IBRO" 
de Reg. de Deci:etos do,s· annos .de i8t4. a Jnn/;9 de 

Manu,script? auth~ntiêp . 1·818, a fl:. 8. 

AltendeA<le ao. q1:1-e me representou o· A!dmi:nis

t radoe Geral do· Erar'io· clo-·Reino 1e Por~ugal: hei 
 DECBE·'l'O DE 9 DE DEZEMBRQ. 

por •bemi que em.cada humai das ~,ontad·orias G·e	 h.
Maquscrieto authentíco. 

raes do.dito Erario se haja de distribuir p0r at100 
a q1Íàntial de 5oo:f/> rs.- ia t-itu{G'. de a~.uda de Cl!l·sto, Entrand'o essencialmente· os· estudos de bota'ni
semelha.ntemente ·ao que ·se·.pratica na Thesouraf .ca ·e agric~l't:ura no curso de phHesophia;que dieve 
1fa Mor;" pói> decreto de 25 de Julhq ·de 1• 781~, servir d·e preliminar aó de cirurgia, Ct!jbi plano 
sendo' esta distribuição feita a arhi1irió chNiíenei'(l)' ·1fe'flh6 app110vado por»docreto do· 1•de ~aneiro do 
·n<J!ao •Adíninist1·a-d•o.r , por tires• ".dos - Offieiáes :;d'lis -arYAO' pr'Qxime'•passádo·',~ e .a-0 de· mediei-na• qué me 
1me1ici·onadas' C@·ntad'orfos que fore:rn ' mais b~ne;. 1p~op0.nh'~ crear~neste Estado d~ Braziil :"e•tÓm41_i
m et'itps ·,i'co.Íi·servando esta . aju~~a de «cwsto lerp do · em- eonsideração -as· giiandcs nntagens que'·se 

• 1 ,,, 
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"' 

dcv·em esperar. da propagação de tão importantes RESOLUÇÃO DE 29 DE DEZEMBRO. 
conhecimentos em hum paiz dotado pela ·natur,e
za de tão ricos productos, P. que•por falta 'de 
tão bons princípios de agricultura não tem chc
chado á prosperidade que lhe he destinada: hei 
por bem crear nesta Côrte huma Cadeira de Bti- 

' 	 tanica e Agricultura, nomeando para Lente della 
a Fr. Leandro do Sacramento, Religioso Car
melita calçado ' da 'P·rovincia de •Pernambuco 1 e· 
Licenci'ado 'em p,hi'losop·hia pela Uni versirlade d'<i 
Coimbra:, pel'os coi'lhechuento's e qualidades que 
uefü: <cdnbor~em, com o ordenado de·4oo:/JJ rs. 
pagos aos ,'qua:rteis pe'lo' meu Real Erario. O l\iar
quez de' Aguiar,' etc. Palaeio do Rio 'êle Jâneíro, 
9 de Dezembro ' ·de 18·1•4. ~Com à rubrlca do 
J>rincipli,Rege'nte' Nosso Senhor.-· E11Jt'ra!tido do 
Liv. 4º .dé RP-g. r d:e Decretos ' dos a1tnos de 1814 a 
Julho de 1818 aft. 9. 

'l l 1 

'\f J I ' t 1 • • ~J 

DE~RF.TO ,DE 10 UE ·DEZEMBRO • • 

'Coll. 'Braz. 
'• 

Cónstat1do 'Da' minha real presença~ que a maior 
parte ' das canf~as cJ.e 'lue se usa nos portos rtleste' 
Estado ao B,razil se empregiio na pescarfa e no 
serviço dás valias e dós rios que desembooã<:1· nos 
ditos· portos, e não àdmittemi outras qüaJi.dades 
de embarcações de, maior segurançà e .e'stabilida..; 
de" sendo além disto muitos tlos seus donmi. pes
soas indigentes que se fazem dignas da minha 
real piedade: hei por bem aliviar da imposição de 
4:t/J8oo rs., ordenada no § 5° d'o alvará de 20 de 
Out1.1JJro de . 16 u ,, todas, as .can(>as de seiwiço. 
particular- e a~ qµe se empF,egarem ·na pescari.a, 
ainda .<1ue .e~ta nâ'o .seja ' constante, ficand0> unjca
mente sujeitlfs ao 'pâg·amento do s,obi:edHo impos
to .as canôas que se alugão . e andã0 a f~ete em 
tr<1-nsporte ,de gcneros qu~ não pertençáo aos do
nos das me·smas can@as. O Conselho da Fa.zenda 
o tenha assim entcndid,o e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeit·o, em 1 o de Dezembro de 18 i 4. 
--; Com a rubrica dó · Principe· Regente Noss0> 
Se'nhor: · 

llBCRE;ró ~E 17 ~E. DEZEMBRO.: 

Maouscripto. autheotico. 
J 

Attendendo ao merecimento e letras do Dr. 
Clemente1Fe11reira·França:. hei por bem fazer-lhe 
mercê ·do lugar de Ajudante do Procmador da 
Corôa e Fazenda.,, graduade>: em Desemhai·gador 
dos Aggravos da Casa da Supplicação; e ,sou 
outrosim se11vil:lo autorisã-lo para responder por 
si sO, em todo:> os: papeis que l·he· forem. remettri
dos pelo· Procurador da minha Corôa e Faizen.da·, 
e para' o suhstituirLoos seus imp.edime11;tos. A 
Mesa i:lo .Deseml>argo do Parw- e tenha assim en
tendido. ~ e•lhe.mande passai· os despachos· neces
sari0s. Pafocio de Rio de Janeiro., em 'JJr:/ de 
Dezembro de: 1 8,1>4. --Com a rubrica do .fnincipe 
Regente Nosso Senhor. -Acha-se ' no· Liv. 1° dt. 
Reg. de, D.ec'td()s ~ a fl• 1.~7· 11. 

Manuscripto autheotico .• 

O Padre Francisco D'ias da Silva, Vigario Col
lado da Frcgueúa do Santíssimo Sacramento de 
Cantagallo, requereu pedindo o pagamento por 
inteiro das congruas que se lhe devem, vencidas 
durante o tempo que servio, na dita Igreja, de 
Capellão, Cura ou Yigario Encomrxit\a~ado, antes 
de se collar. Pareçe ao Conselho que o supplican
te ,póde esperar da real grandc.zà de Vossa Alteza 
R~al o pagamento por inteiro da,s coógrµas que 
~e lhe restão, e. estão dev.endo do tempo. em que 
foi Vig<jrio Encommendado da Freguezia do San
ti.ssimo Sacr_amento .do Ser,tão de Cantagallo, não 
so pelas razpes que allegf} no seu requeri~ento , 
JJ?ªS porqu.e a resolução ~ç Vossa Alteza Real, a 
que se refere o Procµradoi: ,da Fazenda, que sobe 
por copia, ain.da que foss,e geral, não regulou o 
pa~sado, e só póde fazer -regra d.a sua data ell} 

diante, como he principiQ, certo, pão podendo 
cleduzir-,.se dos principios de diPeito commum a 
regra do venc.imento da ~eyÇa parte da congrua 
aos Vigarios Encommend'adosi d'as Igrejas das Or
dens, por isso 9ue todos sabem ue a legislação 
particular das mesmas Ordens nem .sempre he 
coherente com os princípios · geraes do mesmo 
direito. A portaria elo Vice-Rei ·Luiz' dç Vascon
cellos e Souza, que·sobe por copia:, e a execuçã~ 
que -lhe cleu a extincta Junta- da Fazenda·e o mes~ 
mo Re.al Erario, indicão a exi'stenci'a de ordem 
soberana' qüe alteroú po1· ·müitos motivos cjue 
poderião mereeer a foal considetaçãO'' âquelles 
principios de direito.·, po que', aliás se 'de<Veria sup
pêr abus~» de autoridade e negligencia- · na execu
çfo das ·erdens de Vossa Alteza Real, mas o Con
selho, não devendo fundar as·su_as decisões em ar
gumentbs negativos, mand0u 'tirar da folha ó 
suppli"cante e todos os mais Vigarfos EnÓomn:ren
.dados-, em quanto não apr~sen~àssem a ordem 
para o vencimento das· co0.gPúas por ·· inteiro, 
nem lhes deferio segund6 est'e seu parecer que 
agora offerece · com todo o respeito á soberana 
consideração de Vossa Alteza Real, esp·erando 
ser relevado da falta do conhecimento das ordens 
particulares ·de Vessa Alteza Real em ma.teria da 
sua Real 'Fazenda, por isso que o não póde ter 
·sem que e lias existão no seu archivo ·;··e pedindo 
á Vossa Alteza Real que, resolvendo 11ofire esta 
materia como fôr do seu ; 1'eal agradó, se d:ig_ne 
prescrever-lhe a· regra:J lpara a decisão de 6utros . 
requerimentos desta mesma natureia que pendem 
por decidir neste Tribunal. Rio, em í.'~ de-D'ezem
bro de 1814. 

l,{esolu~ão. _;_Como parece·; e o mesmo se pra
ti.eará, com os mais Vigarios Encomrnen<Ja~os que 
estiverem em identi.cas circunstat11cias ás do sup
plicante, antes da minha reaLresolução de 29 de 
Julh.o de 1815, tomada em éonsulta da Mesa da 
Consciencia. e• Ordens., ~e 21 · do7dito•mez e anno. 
Palaeio do Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 
1814. -Com a rubrica de Sua Alteza Real. 
Acha-ae no Lbi. 1° .de Reg. de Consultas d:<J·'Conae
llio da Fazénda ,.· a ff.. 61) v. e 70, 
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DECRETO DE 2 DE JANEIRO. 

l\'[anuscdpto autlientico. 

Tendo considera·ção ao que me representou 
Manoel Rodrigues de Araujo Silva, Guarda Cu-; 
nhos da Casa da .Moeda desta Côrte: hei por bem 
augmeotar 150•:/tJ rs. ao ordenado de 365:/tJ rs. 
que percebe, afim de que fique vencendo annual
mente 480:/tJ rs. O •i\Iarquez de Aguiar, etc. Pa
lacio _do Rio de Ja11eiro, em 2 de Janeiro de 1815. 
-Com a rubrica do Principe Regente Nosso Se
nhor. -Ewtraltido do Liv. 4º do Reg. de Decretos 
dos annos de 1814 a Outubro de 1818, a fl. 15. 

I' '· 

' 
, ~DI1'AL D~ 10 DE JANEIRO. 

Co!l. Braz. · 

Á Real Junta cl.~ Commercio, Agricultura, Fa~ 
bricas e Naveg.ação do Estado do Brazil e domi
.nios qltramadnos baixou d:a Secretaria de Estado 
dos Negocios E.strangeiros e da Guena hum aviso 
c}at€1do em 2 dq, corren~e mez e anno, pelo qual 
o Príncipe Re.geote Nosso Senhor se dignou man
dar communicar ao dito Tribunal, para sua intel
ligencia, .e pa,ra se p\lb.licar 11a fórma do costume, 
.a: decl11ração· official que acaba de fazer o Enviado 
F;xtraorcli,nario e ·Ministro Plenip0Jen1~ i:ario de Sua 
Alteza Real o Principe Reg·ente do Reino Unido 
nesta. Côrte, a Hual he ,do the0r segu1inte : - «O 
Gove(no · Brita'(lllico j·ámais pretendeu (como 
falsainente se t,.eJn allegado ) que ós na:vjos de 
cQnstrucção e&traogeira, navegando com bandei
ra pQrtugueza e sendo pertencentei; a vassallos 
port.ugue:i;~s, ~erião sujeitos il serem tomados ou 
molestados de qualquer maneira pelos éruzadores 
hri.tannicos . . As condiçêes I:\ecessarias para carac
•terisa1· hum navio portt,Jguez, especificadas no 
art. . 5º do t.;atado de com01.erci0, sómente çl.izem 
i:espeito aol! navios portuguezes que comme)·cião 
com os portos da Gram-Breta0ha ~ e que nelles 
reçlam;'io os favores e isenções a q.ue tem direito 
em rj.rtude do dito tra~adq.. » 'Para que che.gue á 
11otic\a de todas as. pessoas a quem ppssa interes
sai:, e. em cumprimento ela .real ordem, mandou 
o mesmo Tribun.al affixar o presente 1nesta pt·aça, 
e semelhantes nas demais praças mar;itimas deste 
Estado e ,dominios portuguezee. Rio de Janeir0, 
1 o de J,aneiro de 1815. ~ l\'l·an.oel i\for,eira de Fi~ 
.gueiredo. 

,
PROVISÃO lYE 21 DE J A.NEIR\f'; 

Mam,iscripto ·authentico. . , 
• 1, • • 

O Marquez ele Á>guia1·, elo Consel~o· de Esta .. 
do, etc. Faço saberá Jui:ita da Real Fazenda da 
Capitania da Bahia, que sendo presepte ao Prin

·.·,, 

; ' 

cipe Regente meu Senhor a sua conta de 2i'í de. 
Maio do anno proxim0 passado, sobre a·differen
ça que encontra 1~0 augmento das qua~tias coo-, 
cedidas para guisamentos de algumas Parochiap 
dessa Capitania, estando estabeleçido por alyará 
de xe de. J q.nho de 1217 a quant~a sómente de 
23:t/:J920 rs. : foi o mesmo augusto Senhor ser
vido determinar, que a Junta obse.rve as provi .. 
sõe~ que a este respeito lhe forão expedidàs .Pelo 
Real Erario, sem embargo do mencionado alva-. 
rá, visto qúe as ditas provisões e o augmeoto das 
referidas quantias tem a sua origem em i:.esoluções 
immediatas do mesmo Senhor, tomadas em con
sultas da Mesa da Consciencja e Ordens. O que 
se parti'cipa ú dita Junta para sua intelligencia e 
devida execução. Antonio Mal'ia .Cau a fez no 
Rio d.e Janeiro, em 21 de Janeii:;o de 1815.
1\'IarceUno Antoni.G de Souza a fez escre:ver. 71 
Mar_qu.ez de Aguiqr. - Ea;tra!tida do Liv. 3° .de 
Reg. Gera,l de Ordens ea;pec/,idas eis Juntqs, de l!'a-r 
zenda, a fl. •49· 

21 DE JANEIRO. 

.Coll. l}r;iz. 

CoNvENÇAÕ entre (JS muito altos e muito poderosos 
Senlw1·es, o Príncipe Regente de Portugal e E t
Rei do' Reino Unido da Gram-Bretanlta e Irla.nda, 
para tei;minar as questões e in4emnisar ,as perdas 

'\ e.tos -cassallo's portuguezes nortrafi.co de escravos de 
Africa: feita em ·Vienna pelos Plenipotenciai·ios 
de !tuma e outra Côrte, em 21 de Janeiro de 1815, 
e ratificada por ambas. 

· Sua AJtcza Real o Pi:incipe Regente de Portu
gal e Sua Magestade Britannica, igualmente de
sejosos de terminar amigavelmente todas as du
vidas suscitadas relativamente aos lugares sobre 
a Costa de Africa, em que 'aos ' 'assallos portu
g·uezes era licito, na conformidade das leis de 
Portugal, e dos tratados subsistentes com Sua 
l\'Iagestade Britannica, continuar o comm·erei0 de 
escravos; e attendenrl'o a que differentes navios 
pertencentes · a subditos portnguezes hav;ião sido 
tomados e condemnatlos, por se allegai' que elles 
fazião hum oor,nmerc:bo illicito em escra,·os: e 
' 'isto outrosim que-, mo intento de dar a-0 seu in
tfüno e fiel alliado o ,p 'ÍFHli•pe1 Regente de Portu
gal huma prova nã.© equivoca da sua amizade, .e 
da attewção que presb,a ás reclamações de Sua ·Al
teza, Real , assim como em , considéração ~las 
·merilidas que' o· Príncipe Regente de Portug.al se 
pv!pme t0mar, afim de que semelhantes duvidas 
cessem' p•ara -0 flltuTo :•Sua i\iagestade Bri'tannica 
deseja da sua· pm·te' adop-tarn0s meios mais pro~.
ptos e efficazes, e ao mesmo tempo sem as de~ 
longp.ii insepar;i.veis das fórmas judiciê\CS 0 p;i.ra 
... . 
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indemnisar ampla e razoavelmente aquelles dos 22 DE JANEIRO, 
''assall_os ~o.rtugnezes que tenhão sido Jei;ado~ por ' Coll. Braz. 
toma~ias le1tas em con~eqtJencias d~ duvidas já 
mencionadas: para promover o referido objecto, 
as duas altas partes contractantes nomeárão para 

· seus Plenipotenciarios, a saber: Sua Alteza Rea l 
o Principe Regente de Portug·al, o lllm. e Jhm. 
D. Pedro de Soqza Holstein, Conde de Palmela, 
do Seu Conselho, Commendador da Ordem de 
ChrisLo, Capitão ria sna Guarda Real Allemã; 
os· Illms. e Exms. Antonio de Saldanha, ela Gama, 
do Seu Conselho e do ela sua Real Fa-zenda, 
Commendador da Ordem i.Hilitar ele S. Bento de 
Avis, e D. .Joaquim Lobo ela Silveira, elo seu 
Conselho, Commendador da Ordem de Chl'isto; 
todos tres seus Plenipotencia1fos ao Congresso 
Je Vienna; e Sua Magestade El-Rei dos Reinos 
Unidos da Gram-Bretanha e Irlanda, o muito 
honrado Roberto Stçwart, Visconde de Castle
reagh, Cavallciro da muito nobré Ordem da Jar
reteira, membro do honrosíssimo Conselho Pri 
vado de sua ,dita Mage_:;tacle, Membro do Par
lamento, Coronel do B.egimento de Milícias de 
Londonderry, Principal Secretario de Estado de 
Sua dita Magestade para os Negocios Estran,,.ei
1·os, e seu Plenipotencial'Ío ao Congresso de VÍen
ºª: os quaes, havendo reciprocamente trocado os 
plenos poderes respecth'os , que se achárão cm 
boa e devida fórma, convienio nos artigos se
guintes : 

Art. 1. º Que a somma de tresentas mil libras 
esterlinas haja de se pagar cm Londres aquella 
pessoa que o Principc Regente de Portug·a l no
mear para recebe-la, a qual somma formará hum 
fundo destinado, deLaixo c.laquclles regulamen 
tos, e pelo modo que Sua Alteza 01·clenar, a sa 
tisfazer ús reclamações feitas dos navios port~ 
guezcs aprezatlos por cruzadores britannicos 
antes do 1° de Ju11ho de 1814, pelo motivo já 
allegado de fazerem hum commercio _illicito em 
escravos. 

Art. 2. º Qtie a referida somma se considerará 
como pag·amento total, de todas as pretenções 
proYenicntes das capturas feitas antes do i • de 
Junho de ,1814, renunciando Sua Magestade Bri
tannica a entcrvir pór modo alg·um na disposi 
cão deste dinheiro . 
· Art. 5. º A presente convenção será ratificada, 
e a troca das ratificacõcs cffectuada dentro do 
espaço de cinco mezes; ou antes se pos.siYel fôr. 

Em fe e testemunho do que, os sobreditos 
Plenipotcnciarios respecthos a assignárão e fir
márão com o seUo das suas armas . 

Feita em Vienna, aos 21 de Janeiro do anno 
do nascimento de Nosso Senhor Jesu-Christo de 
1615, -Conde de P·almela. -Antonio de Sal
danha da Gama. -D. Joaquim Lobo da· Sih'eira. 
- Pn1Nc1PE com guarda. -1\larquez de Aguiar, 

.. 


'l'OMO li, 

TRATADO da abolir,ão do ira(tco de escravos em todos 
os lugares da_ Costa d'A frica ,ao norte do Equador, 
enfre os muito altos e muitó poderosos Senhores 
o J'_rincipe Regente de Portugal (El-Rei do Rein~ 

U1~tdo ·da Gram-Bretanha e Irlanda : feito em 

Vicnna pelos Plenipotenciw·ios ele !u.tma e outm 

Curte, em 22 de Janeiro de 1815, e ratificado por 

ambas< , 


Em Nome da Santíssima e indivisível Trindade. 

Sua Alteza Real o Principe Regente de Portu
gal tendo , no artigo 1 o do tratado de alliança 
feito no Rio de Janeiro em 19 de Fevereiro de 
181 o, deplarado a sua real resolução de cooperar 
com Sua Magestadc Britannica na causa da hu
manida~le e justiça, adoptando ~s meios mais 
.e.fficazes para prnmovei· a ·abolição gradual do 
trafico de escravos ,: e Sua Alteza Real, em virtu
de da dita sua decl~ração, desejando eJTectuar, 
de commum acordo com Sua l\iagestade .Britan
nica, e com as outras potencias da Eul'opa que 
se prnstárão a conlribuil' para este m benefico , 
á abolição immrdiata do referido trauco cm todos 
os lugares da Costa d'Africa sitos ao Norte do 
Equador : Sua.Alleza Real o Principe Regente de 
Ponugal e Sua. i\lagestade Britannica, ambos 
igualmente anima:los do sincero desejo de acce
lerac a época· em que as vantagens de Irnma in
dustria pacifica e de hum CQrr~mercio innocente 
possão ".Ír a promover-se por toda essa grnnde 
extensão do C0ntinente Africano, libertado este 
do mal do trauco ele escraYos ; ajustúrão fazer 
bum tratado para este lim, e nomeúrão nesta con
formidade para seus Plcnipotenciarios, a saber: 
Sua .Alteza Beal o Príncipe Regente de Portugal, 
os Illms. e Exms. D. Pedro ele Souza Bolstein 
Con1le de Palmela, do s.eu Conselho, Commen:_ 
dador da Ordem de. Chr.isto, Capitão da sua 
Guarda Real Allemã; Antonio ele Saldanha da 
Gama, do seu Conselho e do ela sua Real Fazen
da, Commendador da Ohlem i.'1ilitaí· de S. Bento 
de AYis; e D. Joaquim Lobo da Silveira, elo seu 
Conselho, Commenda,dor da Ordem de Christo: 
to_dqs tres Plenipotencüirios ao Congresso d~ 
Vienna; e Sua l\iagcstad.e El-Rei dos B.einos U1ú.., 
dos da Gram-Bretanl1a e Irlanda, o muito hon
rado Ro_bt;rto Stew:art, Visconde de Casllereagh, 
Cavalle1ro da mmto nobre Ordem da Jar1•eteira, 
membro do honrosissimo Conselho Pl'iv:ido de 
Sua dita i\lage~t,ade, membro cio Parlamento, 
Coronel do Regimento, de Milic'ias de Londonder
ry, Príncipa~ Secretario tle Estado de Sua dita 
Magestade para os Nego,cios Estrang·~iros, e seu 
Plenipotenciario ao Congresso de Vienna ; os 
quaes, h.avepdo recjpr.Qcamente tro.çado os plenos 
poderes respectivosa que se achárão e boa e de,.. 
' 'ida f6qna, convierão nos artigos seguintes. 

Art, 1.• Que desde a ral_ificação dest.e tratndo, 

e log.o depois, da sua publicação, ficará sendo 

prohibido a tod.o e qu;i.lquer vassallo da Corôa de 

Portugal o comprar escrnos ou tr;i.ficar nelles, 

em .qnalq,uer par.te d.a Costa d'Africp, ao N ortc d.o 


.55 
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/· 

http:Estran,,.ei


130 ANNO DE 1815. 
Equador, debaixo de -qualque1· pretexto ou por 
qualquer modo que seja; exceptuando comtudo 
aquelle ou aquelles navios que tiverem sahido 
dos portos do Brazil antes que a sobredita ratifi
cação haja . sido publicada; com tanto que a 
viagem desse ou desses nayios . se não cxtetula .. a 
mais de seis mezes dcpoi,s da mencionada publi
cação. 
. Art. 2. º Sua Alteza lleal o· Principe Bog·tmte 
•le Portugal consente e se obrig·a por este artig:& 
a ac1op\ar, de acordo com Sua l\'lag·e~tade Ilri
tannica, aquellas medidas que possão . melhor 
contribuir para a execução eJfcctiva do ajuste 
precedente, conforme ao seu. ' 'e relacieiro objecto . 
e literal intelligencia : e Sua l.\'lagestade Ilritanni
ca se obriga a dar,. de acordo com sua Alteza 
Real, as ordens que forem mais adequadas para 
effcctivamente impedi!' que, durante o tempo em 
que ficar sendo licito o continuar o trafico de es
cravos, segundo as leis de Portugal e os tratados-· 
nbsistenles entre a~ duas Corôas, se cause qual

<1uer estorvo· ás embarcações portuguezas que se 
dirigirem a fazer o commercio de escravos ao s-ul 
da linha, ou seja nos actuaes .domínios da Corôa 
de Portugal,. OU• nos territorios sobre os quaes 
a mesma Cor.ôa reservou o seu dil'eito . no men
cionado tratado de alliança. 

· Art. 5. º O tratado de alliança concluido no 
Rio de Janeiro , . a 19 de Fevereiro · de 181 o,.. 
sendo fundado ·em circunstanciastempararias que 
felizmente deixarão. de existir, se declara pelo 
presente artigct>por nullo · e de nenhum efl'eito em 
todas as suas partes ; sem que por isso comtudo· 
se invalidem os antigos .tratad·os de alliança, ami
zade e g'\rantia que por tant.o tempo e tão feliz
mente tem subsistido entre as duas Corôas, . e 
que se renovão ,aqui pelas duas altas partes con
tractantes, e se reconhecem ficar em.plena força 
e vigor. 

~rt. 4. º As duas altas partes contractantes se 
reservão e 0<brigão a fixar por hum ttatado sepa
rado o periodo em que o commercio ,de escra''ºS 
haja de cessar universalmente, e de ser prohi'bi
do em todos os dominios de · Portugal: e Sua 
Alteza Beal o Principe Regente de Portugal re
nova aqui a sua anterior declaração e ajuste d'c · 
que, no inter_v'aÍ'lo que decorrei- até que a sobre
dita abolição geral e final se verifique, não será 
licito aos vassallos portuguezes o c'omprarem ou 
t raficarem em escravos em qualquer parte rla C1>s- · 
ta d' Africa que não seja ao sul da linha equinoc
ciál, como fica especificado no segundo artigo 
deste tratado; nem tão pouco o cmprehenderem 
este trafico debaixo da bandeira po,rtugueza para' outro fim que não seja o de suppril' ele escravos 
as possessões transatl'anticas da Corôa de Por.,. 
tngal. 

Art. 5. º Sua l\'lagestade Britanriica convem, 
desde a data em que fôr publicada , da m'aneira 
mencionada no artigo í ", à ratificação dQ presen
te tratado, e'rn desistir da cobrança de todos os 
pagamentos que ainda resteín por fazer par'a a 

' completa solução do emprcstimo de 600,000 li
bças esterlinas, contrahid·o em Londres por conta 
<le Portugal· no anno de 1809, em cons.equencia da 

con\'enção assignada aos 21 de Abril do mesmo 
anno; a qual convenção ,. debaixo cliís condições 
acima e&pedBcadas, se declara pelo presente ar
tigo nulln e ele nenhul!l effeito. . , 

Art. 6. º O presente tratado sei·á ratipcndo, e 
as l'atilicações trocadas no Rio de Janeiro dentro 
no espaço de cinco mezes,. ou antes se possi-
Yel fôr. . 

Em fé o· testemunho do que, os Plenipotencia
r.ios re~pecti vos o assigmírão e firmitrão com o 
sello das suas armas. 

Feito em Vienna,. aos 22 de Janeiro do anno 1lo 

nascimento de Nosso Senhor Jcsu-Cl1ris to de 
t-8i 5. -Conde-de Palmela. -Antonio de Salda
nha da Gama. -D. Joaquim Lobo da Silveira. 

Artigo addicional. 

Conv-encionou-sc que, no .caso de algum colo• 
no p_ortngue~ CJIJerú passar dos cstabclcciment'os 
lia Corôa de Portug·at na Costa d'Af'rica ' ao Norte 
do Equador, . com os-..ncgros- bona fide scns do 
meslicos, pnrn qualquer oulrn possessão da Co
rôa de Purtug·nl, terá a liberdade de faze-lo, logo 
que não seja a bordo de navio armado e prepara
do para o trafico, e logo que rnaha munido dos 
competentes . pas~aportcs e eerbidões conformes it 
Horma que se ajustar entre· os dous Governos .. 

O presente artigo addicional terá a. mesma 
força e vigor como se fosse inserido palav•·a por 
palavra no tratado assignado neste dia ; e será 
i;alificadçi , e a ratificação trocada ao mesmo 
tempo.

Em.fé e testemunho· do que, os Plenipotencia
rios respectiv-os o assignúrão e firmárão com ô 
sello das suas armas. Feito em Vienna, aos 2~ 
de Janeiro db anno. do nascimento de nos130 Se
JJhor Jesu-Christó de 1815. -Conde de Palmela. 
-Antonio de Saldanha da Gama. -D. Joaquim 
Lobo da Silveira. - Pn1Nc1PE. com . guarilii. 
lHarqnflz de Aguiar. • 

DECRETO rm 3'0' DE J ANEmo,_ 

l\Innuscripto anthcntico, 

Sendo-me presente · que Jeronimo Verissimo 
Delbom, Escrivão · do Almoxarifado na Ileparti
çãó• da quartà cl&&se dos Arsenaes Reaes da l\1a
rinha, se acha ha-muito impossibilitado de servir 
este emprego, em C<>nsequencia de huma grave 
molestia de olhos, de que foi atacado , e de 
que ~m dous annos. tem conseg.uido tão poncas 
melhorns, que se não · póde pre,·er quando se 
achará em cirnunstancios de entrai· no exercicio la
borioso daque.Jle lugar, cujas ebrigações convem 
em tal caso commettet· a quem as possa bem de
sempenhar: sou servido, por todos estes motivos, 
man.dar aposentar o·dito Jeronimo Verissimo Del
bom, com o vencimento de 2{(.0'~ rs. ann uaes, 
n:wtade do ordenado que pelo alvará de 5 de Ju
nho de 1 795 foi arbitrado para semelhantes em
pregos, e que eu ora hflu'Ve por bem mandar es
tabelecer aos que se achão servindo aqui os mes
mos lugares; determinando, outrosim, que no ca
so que o dito Jerónimo Veríssimo Delbom venha 
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a recobrar pét•feitánicnte a ,·ista, se lhe.haja de, 
conferir o pl'imeiro lugar de Escrivão do Almo
xarifado que então. Yag·ar. Antonio ~ Araujo de 
A1.evedo, etc .. Pal.acio do Rio ele Janeiro, em 3o 
<le Janeiro de 1815. -Com a rubrica do Princi
pe Regente Nosso Senhor. 

PROVISÃO DJl 3-0 DE ~ANEIRO, 

l\ianuscripto authcntico. 

D. João por graça de Deos, Principe Regente 
<lc Portugal e dos Algatves, etc. Faço saber a vós 
Commandante da Brigaêla Real da Marinha, que 
tendo chegado á minha i·eal presença huma re
presentação dos Commanclantes dos tres batalhões 
de que ·se compõe uquelle corpo, e juntamente 
huma onlcm que o Major de Brigada deu sem de
clarar nella a essencial cii:cunstancia pára a tor
nar legitima., dé que 0 fazia de ,·osso manclado, 
pretendendo erradamente ter{nuclado ele denomi
nação e augmcn tado ele autoddade por simpl~s 
designação; qiue pareciia diversa, cm huma lista 
de despachos~ a qual ainda quando se poclesse 
crer contraria ou augmeotativa dajurisdicção da- . 
quclle emprego militar, não podia nunca ser con
s-idcrada ,como clerngatoria do alvará de 1 o de 
Setembro de 1i807 , qne creou aquelle 1~1gar, ten
do elle sido igualmente presente a vossa infor
mação de 3o de Abril de 1814, dada sobre aquel
Pe objccto; e sendo tudo J·emcttido ao meu Con
selho Supremo Militar, para que consultasse, o 
CJUe fez cm datá de 18 de Julho de 1814, cujo pa
recer approvei: fui senido determinar, por mi
nha real resolução de 29 de Outubro de 1814, 
que fiquem senindo de fundamental regra as dis
p~sições seguintes: . o l\iajor da -Brigada de,· e ser 
reputado orgão da vontade do Com mandante des
te Corpo; he a sua principal obrigação o detalhe em 
geral: não poderú neste afastar-fo das ordens que 
tiver recebido do Commandante da Hrig,ada; não 
dará ordem algumà sem ser em nome do seu 
Commandante; para dar -validade ús communi
cações que fizer deverá declarar em todas as or
dr,ns, depois da assignatura do seu nome ou des
te, com a designação d'a patente, o emprego mi
litar de l\lajor da Brigada; · o Commandante da 
J3rigada terú a seu cargo e responsabilidade todo 

, o serviço dei la, e por isso o ordenarú e dirigirú 
tanto em geral o da Brigada, e em particular de 
oada batalhão, como julgar conveniente, seja qual 
fôr o deta)he ou exame. O Principe Regente Nos
so Senhor o mandou pelos dous CQnselheiros de 
Guerra abaixo assignados, ambos do seu Con
selh0. l>arla nesta Cidade <lo Rio de Janeiro. An
tonio Rafael da Cunha Cabral a fez aós 5o de Ja
neiro do anno de 1815. -Rodrigo Pinto Guedes. 
- Gaspa1· José de l\latos Ferreira e Lucena. 

ALVAR;\' DR 10 l>B FBVERElRO, • 

Coll. Braz. - tle!gado, 

Eu o 1>1,incipe R:e1tente faço stil:Jer 'aó's que e·ste 
ahará virem, qud hatendó'-ine sido prese'ntcs ós 

grandes beneficios que ú lavoura e ao commcr
cio nacional e estrangeiro se seguirão do estabe
lecimento da companhia geral da agricultura 11as 
vinhas do Alto Douro, no decurso do tempo da 
sua outorga; e querendo continual' a todos os so
breditos inleressados os mesmos bencficios: hei 
por bem prorogar o termo d<>. mesma companhia 
por outros 20 annos, que hão de ter pl"incipio 
no 'dia 1° de .Janeiro de 1817, e acabar no ul
timo de Dezembro de 1856, para se continuar a 
duração della debaixo da observancia das mes
mas leis, priYilegios, alvarás, disposições e or
dens porque actualmente se acha go,'ernada. 

Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio 
' de Janeiro, em 10 de Fevereiro de 1815. 

Pn1N01rE com guarda. - .l\'larquez de Aguiar. 
Com os registos competentes. 

ALVAnA' DE 11 DE Fm'.EREIRO. 

!11anuscripto authentico. 

Eu o Príncipe Jlegente faço saber aos que este 
alvar{1 virem, que sendo-me presente o requeri
mento de Antonio Justino de Brito e Lima, Guar
da l\lór da Casa da Supplicação do Brazil, em 
que me expuuha, que havendo-lhe eu feil'o mer
cê do o.fficio de Contador e Distribuidor da mes
ma casa, por indemni~ação do que perdêra na
quelle de Guarda l\16r da extincta Relação, pela 
installação da Mesa do Desembargo do J>aço des
ta Cilrtc, c9mtudo lhe não corrcspondião os pro
veitos que daquclle o.fficio 'tirava ao grande des-· 
falque que soffria 00 mencionado officio' que 
lhe não bastava Pª"ª sua subsistencia, pelo que 
me pedia a graça de augmentar-lhe, com o que 
fosse do meu regio aprazimento, o ordenado que 
percebia de 455:/j)'Joo rs., assim mesmo sugei

,to a encargos; ao que atteodendo, e á informa
ção que se houve do Desembargador Juiz dos Fei- ' 
tos da Corôa e Fazenda, resposta que sobre tudo 
deu o Desembargador Procurador da minha Real 
Corôa e Fazenda, e ao mais que se expendeu em 
consulta do Desembargo do · Paço, com cujo 
parecei· fui servido conformar-me por minha im
mediata resolução de g de Agosto de 181 1 : hei 
por bem fazer mercê ao dito Antonio Justino de 
Ilrito e Lima, Guarrla Mór da Casa da Supplica
ção do Brazil, do augmento de 240:/j) rs. ao so

. hredito ordenado. 
Pelo que mando, etc. Dado no Ri9 de .Ja


neiro, em 11 , de Fevereiro de 1815. - PnrNCll'E. 


- Consta do .Lfo. 1 º de registo das 01'clens Regias 

a 'ff.. 202. 


Pl\OVlSÃ<O DE ·15' D.B FilVER<BIRO, 

Manuscripto aufhentico. 
., 

D. João por graça de Dcos, Príncipe Regen

te de Pertugal e dos ,Algarves, etc. Faça sabei· 

a vús Juiiz de :FoTa, Vereado.res e ma·is Officiaes 

da Gain'a'l'll. da Cidade da Bahia, que verifican-' 

do.:se no. minha 11eal presença, em consulta da 

l'tlc-sa do Des·em'bargio do Paço, os just-0s moti-vos 

porque Francisco Ignacio de Siqueir.a. Nob11e, 


.- ' 



1 

ANNO DE 1815.132 
pl'oprietario da Fabrica de Vidr->s dessa Cidade , 
me pcdio a graça de mandai' abolir huma postu
r a da mesma Camara, que pl'ohibe o usn de co
pos pequenos nas tabernas, cuja obsel'vancia era 
por extremo prejudicial ao adiantamento .e pros
pel'idade da dila Fabrica el'ecta debaixo da miolia 
1·eal protecção, a fim ele que fosse sem obstaculo 
algum liYrc ús pessoas daqucllc, ou qualquer ou
tro trafico, o uso dos referidos copos; e vista a 
informação que a este respeito mandei tirar pelo 
Governado1· !! Capitão General dessa Capitania 
com audiencia ,·ossa; e conformando-me com o 
parr.cer da mencionada consulta, em que foi ou
YiHo o Desembargador Procurador de minha Co
rôa e Fazenda: houYe por bem, por minha im
rnediata re olução de 5o do mez de Janeiro pro
ximo passado, abolir ( romo por esta hei por.abo
lida) a postura de que se trata, para que mais 
se não obse i·ve, porque, além de não serv il' de 
utilidade algnrna ao publico, e ser summamente 
damno.-;a aos iatere-se. e adiantamento ela referida 
Fabrica, fica sempre cm ,·igor a jurisdicção cios 
Almotarés para cohibir e castigai' os Taberneiros 
que venderem por metlitlas diminutas, e não afi
lada,, Pelo que vos maneio cumprais esta minha 
real dctP.rminação, fazendo-a regi , tar nos livros 
dessa Camara, e mau dando compctentemenlc 
aYerbar a sobreilita postura, para que mais · se 
não observe, e a todo o tempo co11ste como as
sim o houve por bem. O Principe Regente -os o 
Senhor o mandou por seu e~pecial mandado pe
los l\linistros abaixo assignados do eu Conselho, 
e seus Desemhal'ga dores do Paço. Joaquim José 
da Silveira a fez no Rio de Janeiro, a i 5 de Fc
vereit·o de 1815. -Monsenhor Almeida. - i\lon
senhor Miranda. - Aclm-se a fl. 107 e v. do Liv. 
1 º de notação das ordens que se expedem pela !tfesa 
do Desembargo do Paço. 

DECílETO DE 17 DE FEVEllEIRO. 

l\lanuscripto authenlico. 

'Qu('rendo animar e promo,•er a Real Officina 
Typographica, estabelecida nesta Côrte por de
creto de 15 de i\J aio de 1808, e regulada pelo 
avi,o de 24 de Junho rlo mesmo apno, expedido 
pela Secretaria de Estado dos Neg'(icios Estran
geiros e da Guerra, com as instrncçõ~s proviso
rias para lhe scn-ircm de regimenfo, com data 
rle 24 de JuoJ:io e 26 de Julho do sohredilo anno -: 
hei por bem que o governo e administração des
ta Officina e da Fabrica das cartas de jogar, que 
lhe foi anoexa pelo decreto de 31 ~le Outubro ele 
1811, .fique privativamente perte11cendo ao Pre
sidente do meu lleal Erario, corno Jaspector Ge
ral destes estabelecimentos, pondo-se em pratica 
as providencias que com este baixão, assignadas 
pelo Marquez de Aguiar, do men Conselho de 
Estado, Presidente do meu Heal Ernrio, que as
sim o terá entendido e fará exeeqtar, não obs
tante qnaesqucr leis ou disposi ções em contrario. 
Palacio do Rio de Janeiro, aos 1;7 de Fevereiro 
de i815. - Com a rub1'ica do Principe Regente 
Nosso Senhor. 

Providencias interinas para o regulamento da Real 
O fficina T:ypograpltica, estabelecida nesta Côrte , 
por docrelávdc 13 de 111aio de 1808. 

1.• Formar-se-ha huma Junta da Direcção ela 
Real Typographia e da Fabrica das Cartas de 
jogar, composta de quatro Directores, sendo tres 
os j{i nomeados pelo aviso ele 2{~ de Junho 
de 1808, José Bernardes de Castro, l\lari
anno .José Perefra da l'onseca e José da Sil
n J,i:<boa, e sen elo o quarto Directo1· Silvestre 
Pinheiro Ferreira. Cada hum destes quatro Di
rcctores ' 'encerá por anno 2.~o:t/J rs. de orde
nado, pagos pelo Cofre da Fabrica rlas carta..: 
de jogar, e além disto terú mais cada hum 5 
por cento do rendimento liquido que se obtiver 
dá dita Fabrica das cartas ele jogar, e o Di
rector que servir ele Tbcsonreiro tcrú mais 1 oo:tf; 
por anno, em attençilo {i responsa bilidade do 
cofre. SerYirú de Secretario da Junta da Direccão 
o Guarda Li HOS e Escripturario da Typographia, 
tendo por este trabalho mais ioo:t/J rs. por anno, 
além elo seu ordenado actual ele Guar.da Livros e 
Escripturario. 

2. • A Junta se reunirú dous dias na semana; 
todos os negocios relativos a esles estabelecimen
tos serúõ decididos pela pluralidade de votos; ser
vfrú de Presidente ela Junta da Direcção cada hum 
dos Deputados Dircctores, seguindo por seu tur
no, por tempo de hum mez, e tendo sómente 
hum voto no deliberação; e no caso de empate se 
pedirá a decisão ao Inspectol' Geral pela !\lesa do 
!leal Erario. Os Deputados que forem encarrega~ 
dos pela Junta de qualquer commissão, darúõ 
conta ria execução do que lhe fôr orde11n1lo nas se
guintes sessões, sem que de modo algum possão 
passar além dos limites que pda Junta lhe forem 
marcados. 

5.º A Junta darú coDtas annualmente ao Ins

pector Geral pela !\lesa do Thesourn, aliús Era rio 

Real, do estado da sua receita e despcza; pela 

mesma reparti ção deverú representa r tudo o que 

julgar coo veniente para o progresso, melhora

D1ento e perfeição da Typogrnphia e da Fabrica 

das cartas de jogar.


4. • Quando não houver no cofre destes es
tabelecimentos as quantia necessarias para a sua 
ma,nutenção, seráõ estas sup)?rida> pelo Real Era
rio, precedendo a. competente representação <la 
J.un\a .da Direcção feita ao In&pcctor Get:al pela 
!\lesa do Ileal Erario. 

5. • Para que o cpfre dest~s estabeleeimentos 
possa ter meios ·de satisfazer as suas despezas e 
so),iras que enviar ao lleal Erario no fim ele cada 
semestre, deverliõ ser pagas promptamente pelo 
Heal Erario as despezas elas impressões das leis, 
alvarás, decretos ~ outros quaesquer diplomas 
que pelas Secretarias .de E~tado e ',1.'ribunaes se 
mandarem imprimir. 

6. • A .Junta dc~·erá fazer immediatamcnte to
~s as reformas que j11:1Igar ce;inv.eniente, e dará 
as providencias economicas que lhe parecerem 
uteis ao progresso destes estabelecimentos: mar
cará muito claramente os limites da jurisdicção 
elos D.eputaclos .gtle for.e~'1 especip.lmen,te enca,rre
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gados de alguma commissão relativa a estes esta-. Informaçüp. -Senhor. As lotações da , Cidade 
belecimentos, sem que de modo <jJgum os !pes da Ilahia e sua Comarca constão do que quizerão 
mos Deputados possão proceder ele moto proprio, jurar os empregados; po,is so foriio chamados 
e sem a competente deli]?eração tomada em Junta,. louvados para dizerem sobre .alguns officios, e 

7. • As instrucções provisodas de 24 de Junho daqui nascem as grandes diíferenças que se en
de 1808, e 26 de Julho do mesmo anno, seráõ contrão, como já notou o Desembargador do 
observadas como fazendo parte das presentes pro Paço Procurador da Real Corôa e Fazenda; que 
videncias, em tudo o que não fô1· contrario ao sendo os <logs Escrivães da Ouvidoria Geral 
que agQra se determina: e todos os Deputados do Crime sujeitos á mesma distribuição, como he 
.Direclorcs seráõ responsaveis pela sua execução; de crer, hum declarou render seu oillcio 700:/j) 
sendo livre a cada hum delles o dar por escripto rs., e o outro :i,5o:/j) rs. ; e sendo este oillcio 
o seu voto, e ,requerer termo para evitar a res hum dos que forão revütos pelos louvados, o 
ponsabilidade, dando parte ao Inspector Geral elevárão de 250:/j) rs. a [ioo:jj) .rs., o que basta 
pela l\'Icsa do Real Erario. para provar má fé, mesmo apesar de o não igua

Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de Feverei larem ao outro Escrivão companheiro. Os tres 
ro de 1815. -Marquez de.Aguiar. -Acha-se no Tabelliães da Villa da Cachoeira decla1·árão ren
Liv. 2° de Registo de Decretos e Avisos d Typogmder seus officios 7oo:fb rs., e os quatro Tabelliaes 
pltia Nacional, a fl.. 2 e :3 v. da Cidaçle da B·ahia, de 6po até 700:/j) rs., o que 

se, não faz acreditavel á vista da difl.'ercrnça de po
pulação e commercio. Na mesma Villa da Ca

PORTARIA DJl 27 D.Ê FEVEREIRO. choeira declarou o Thesoureiro dos Ausentes ren
l\fanuscripto authentico. der seu officio 5o:jj) rs. cada anno, e tendo os 

Thesoureiros dos Ausçntes 6 por cento do total 
O Thesoureiro da Casa Real metta em fofha das arrecadaç- es, não parece crivel que em huma 

-'l Domingos José Ferreira, por se ·achar nomeado Villa onde ha tres Tabelliães, e a cada lrnm rende 
Official da Secretaria do· expedÁente da Mordomia 700:/j) rs. , se calcule importarem as arrecadações 
Mpr, com o ordenaáo de 200:/j) rs. , desde o 1° de de ausentes, huns annos por outros, 853:fb333 rs., 
Janeiro <lo presente anno, e nesta mesma data que correspondem a 5o:fb rs. declarados pelo Ser
tire da folha a Manõel Anastacio Xavier de Brito, venluario Antonio Pinto de !Vlcsquita, em 8 de 
Official da mesn,;ia Secretaria, ficando ' cumtudo Agosto de 1811 . Accrescc que este mesmo Scr
conservado neste emprego ; e com conhecimento Yentuario tinha jurado em 6 de :Novembro de 
do recibo lhe será levada em conta esta despeza 181 o render este mesmo afficio, desde Março de 
nas que der ele seu recebimento. Rio de Janeiro, 1808 até Julho de 181 o, segundo seus assentos 
em 27 de Fevereiro de 1815.-Com a rubrica de particulares, 690 e tantos mil réis; e sendo nesse 
Sua Excellencia. -Acha-se a fl. i8!~ v. do Liv. 1° mesmo dia chamados dous Advogados,. declará
de Reg. de Avisos e.Portarias da Fazenda Real, no 	 rão com juramento que, depois de examinarem 
Archivo da Secreta1·ia do ln~perio. 	 os livros dos inveotarios dos recenceamentos e 

das relações das remessas, e J'azer~m enlre si o 
seu calculo, julg·árão cm suas consciencias ren

PROVISÃO DE 4 DE nfAilÇO. der o sobredil'o o:fficio annualmente' huns annos 
Manuscrípto ~uthentico, pelos outros, vista a incerteza das arrecadações, 

·de 400 a 500:/j) rs. ; e este calculo que pelo modo 
D. João por graça de Deos, Principe Regente parece ser feito com conhecimento de causa, cons

de Portugal e do~ Algarves, etc. Faço saber a ta ela lotação elo mesmo officio feita pelo Juíz de 
vós Chanceller da Relação da Bahia, que sendo Fóra e Provedor, José Gomes de Sú Lobo Maia, 
me presente, por informação do Superintendente que Vossa Alteza Real foi ser\'iclo manclaácmetter 
dos Novos Direitos desta Côrte, a que mandei a esta Superintcndencia. Na Villa de Santo Amaro 
proceder, e que com esta se vos remette por co declarárão os tres Tabelliães renderem os seus 
.pia authentic.a, as varias omissões e defeitos com officios 3oo:t/J rs. , huos annos pelos outros; e 

gue forão processadas as lotações elos officios des hum dos Serventuarios destes mesmos o.ll1cios 

s,a Comarca, constantes. dos papeis inclusos, pelos pag·a nesta Cidade 400:/j) rs. ao pJ·oprietario. O 

dous Ouvidores della, o Dr. Luiz Thomaz Na Thesoureiro dos Ausentes da mesma Vil la decla

l'arro de Campos e José Raiipundo de P.assos de rou render seu officio 5o:/j) rs. annualmente , e 


. Porhem de Barbosa : ,9ou servido mandar-vo-las parece-me estar no mc_smo caso elo da Cachoeira . 
.remetter, afim de que procedais a novas lotações, Na Villa de Jaguaripe declarou hum Tabellião 
na conformidade do que aponta o sohredito Su render seu officio annualmente 3oo:t/J rs. , e o 
,perintendente dos Novos Direitos na sua predita outro só 25o:tf> rs. Em diíferentes officios se vê 
informação. O Príncipe .Regente Nosso Senhor declararem os Serventuarios que ao todo ren
o mandou pelos nlinistros abaixo assignados' do dem tanto, de.vendo declarar quanto tem de or

seu Conselho e ,dp de sua Real Fazenda. Mano-el denado e de emolumentos. Nestas lotações não 

José de Souza França a fez no llio de Janeiro, 'se trata do lugar de Governador e Capitão G<}ne

aos ií de Março de ,1815. -Antonio Feliciano ral, dos lugal·es de letras, que nenhum he isento, 

Serpa a fez escrever. -Antonio José da :Frai;iça do Secretario do Governo, do Juiz-da Alfandega, 

e Horta. ..,.:.... Franc~fi.CO : Lopes de Souza de .f9ria ~scrhão da l\~esa Grande, e Guardas da mesma 

Lemos. Mfüqdega filhos da folh!:l, do Prc,v~dor dii Moe... 
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tla:, do Provedor dos Seguros e seus Officiacs, 
dos Juizes d~ Medições e seus Ofüciaes, dos Pro
molores dos Resíduos, dos Guardas menorês da 
Relação, dos Thesourciros elos Ausentes da Ci
d'ade e Villas ele l\laragogipe e Jaguaripe. Á vis
ta pois, Senhor , de tantas faltas e in·eg·ularida
des, julgo que se deve mandar proceder a novas 
lotações ·' recommendando-se aos que deli as fo
1·em encarregados, que empreguem neste serviço 
toda a actividade e zelo para evitai· o grave pre
juizo c1ue •se segue á Fazenda ele Vossa Alteza 
Real. Eu penlla, Senh1or, que para se fazerem 
lotações se cle;vem nomear -louvados que tenhão 
intelligencia elos o.fficios que se pretendem ava
liar; e exa1pinanclo estes o grosso elos emolu
mentos de cada·h_um, não será difficultoso darem 
o seu laudo mais perto da ' 'e1·dadc, evitando-se 
assim que o propdo interesse conduza alguns a 
faltarem a·o juramento, pois não posso deixar de 
lamentar q,uc, sendo os novos direitos os mais 
suaves, por sereip. postos sobre gTaça recebida , 
liaja tanta repug·nancia no pagamento. Vossa Al
tezà Real porém mandarú o que fôr servido. 
Rio de .Taneirn, 18 ele Novembro de 181{~. -O 
Superrntendente dos novos direitos, José Maria 
Raposo de Andrade e Souza. 

ALVARA' DE 29 DE MARÇO. 

Coll. 'Braz. - Delgado. 

Éu o Principe Regente faço saber aos que este 
al varit ' 'irem, que tendo mostrado a cxperiencia 
não serem. sufficientes para se conseguir o bom 
regimcn do Hospital dos Lazaros estabeleciJo nos 

.~ uburbios desta Côrte, nem para se promov"Ct' 
a p1'0]llpta e exacta arrecaclaçã-o da!l rendas ~ppli
cadas ú sua manutenção as disposições dos 22 ca
pitulos que lhe 1iervem de regular:nento; e sendo 
estes objectos bem dig~os da minha real e re
ligiosa• cbnsjderação pela paternal 

1

protecção que 
merece hum tão util e pio estabel1

1
ecimento, des

tinado a obstar aos lastimosos progressos do con
tagiaso mal denominado - l\forfê4, ou mal de S. 
J,a.zaro-: hei por bem qne se por,1hão em obser
vancia as provicjcencias que com este baixão, as
ignadas pelo !\larquez de Aguiar, do meu Con
sel~o ele Estado, l\'lin-istro assistente ao despacho 
do Heal Gabinete, e Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios do Brazil, e que devem s«;_r 
consideradas como parte deste alvarfr. 
· Pelo que mando: etc. Dado fº Palacio de 

Rio cleJaneil'o,. em 29 de M.arço de i811'.
P1uNCIPE com guarda. - l\1arquez d'e Ag·aiar. 
Com os registos competentes. 

PnovrnENCIAS que Sua Alteza Real manda: observar 
a bem do Hospital dôs Lazaros de:1ta Côrte, e pa
ra mllis exacta observancia da rea\ resolufão de 51 
de Jane'iro de 1765 ~ e do regula~fento de 17 de. 
Fever:eíro de t 76'6. ' . . ' ' 

·t. • O InteFJàeFJ'te •él!0 '6Uro d'esta 'Côrre e Bi~la-db 
do Rio 'de Janeiro será Juiz Co·rrsei·vaclar~foHos
pital eles Laq,aros,· c-om o m·es'mo"rscrhão ~ Ofil
ciaes que actnaJ.rnen·te tem, have\1do por isso as 

suas b1·aça-gens·sómente, e nesta qualidade fará a1·
recada'r. todas11s dh'ida·s clellc, os í'eAdimentos dos 
p1·edios rusticos e urbanos, os fóros que Sua Al~ 
teza Real se dignou conceder ao dito Hospital no . 

. Campo <le-S. Christovão, e quaesqucr outros 11cn
dim~otos que lhe pertencerem, ainda mesmo os 
que pro-vém do imposto declarado no Cap. 2° elo 
regulamento do sob1•cdito Ilospital, e que se co
bra por intervenção· das ordenanças de cada Dis
tricto ,. ·podendo o di~o Ministro dirig'ir-se a este 
fim cfüectamente aos Capitães l\Ióres em toda a 
extensão do· G-ovemo, das Al'mas desta Côrte e 
ProvinC'ia do ' Rio de Janeii'o, para que se foç:a 
huma effectiva. e regu lar c"Obrança do mesmo im
posto em todo. o Districto do sobrcclito Govcrno 
das Armas, dando parte pela Seci·ctaria de Esta
do dos Neg·ocios do Brazil, e pela dos Negocios 
Estrangeiros e da ,Guerra, elas omissões e falta s 
que tiverem os Capitães Mores e seus Delegados 
parn se provêr de rcmedio como fô1· · nccessario. 
O mesmo Ministro julgara privativamente todas 
as causas perlencenteq ao Hospit~l dos J.azaros , 
dando dellas os competentes recursos para a casa 
da Sbpplicação do Brazil. 

2. • Os Aclm'inistradores elo lfospital elos Laza
ros, com assistencia e acordo do seu Juiz Con
servador, poderúõ, se lhes parecer mais conve
niente, proceder na arrematação elo imposto con
cedido ao Hospital, <>U por Districto ou por Fre
guezias; sendo feita a arrematação por tempo de 
hum anno sómente, ou quando muito dous an
nos, com as fianças e seguranças do estilo. 

3. • Os sobreditos Administradores, de acordo 
com o Juiz Conservador, poderáõ dividir e afo
rar, como mais conveniente lhes parecer, pal'a 
augmento das rendas do Hospital, os terrenos 
que lhes pertencerem, e de que aclualmen te se 
achão de posse, ou para o futuro a ti vel'cm, rião 
sendo necessal'ios ao mesmo Hospital e seus en
fermos. 

4..•O Juiz Consenador assi&tirá ú visita men
sal que elevem fazer os Administradores, e tam
bem ús quatro visitas que no decurso elo anno 
tem obrigação de fazer a Irmandade do Santis
símo Sacramento ela Igreja da Candelaria; e nas 
visitas n!ensaes se poclerúõ despedir os empre
gados de qualque1· classe que seíão, ou l\ledicos, 
au Cirurgiões-, on O' Regente, e outros que ser~ 
virem mal, provendo logo os lugares vagos sem 
mais formalidades do que verificar-se por termo 
que se ache l'avraclo, mand'ade..fazet' pelo J uTz 
Conservado!" a· requerimento dos Administrado- ' 

'res nas visitas antecedentes, que farão inutilm·en
~e ad,'erlidQs das suas omissões por duas vezes', 
o que se deverá declarai· no tei;mo cl'a. expulsão 
ou demissão que se lavrar. 

5. • A humas e outras ' 'Í'Sitas cstaráõ prnsentes 
o Medico~ o· Cirurgião e o Regente do Fl.ospr
tal, para ali darem 11azão do qHe delle~ se quize1· 
'a·bç-r, e ficarem certos das pi·oviàencias· e'n'tão or
·denadas, e dos Teparos que se fizerão· sobre o 
cumprimento· das s-mas respectivas éhrig:açõcs, e 
elas adoptadas- á ~s'te respeito. . 

16 .• Para FJão havei· oceasiõeS' de fuga e cl·c se 
quebrai· a dieta, evitando-se ao mesmo·· tempo 



135 ANNO DE 1815. 
a aomrhunicação ce'm a Povoação, eo horror qu'é 
causa a l.Uorfêa; huma vez que rorCJ'n admittidos 
os en formos, não 'poderá ó sahir do Hospital para 
a Cidade, nem mesmo para o campo por on
de ha huma estrada publica; sendo-lhes sómen
te permittido, pa1·a alli do, o passearem pela horta 
do Hospital, pelo adro c galeria do edificio; sem 
que sejão cónstrangidos a residirem no Hospital 
aquelles lazaros que tiverem meios de se trata
rem cm suas casas com as devidas cautelas, fi
cando nesta parte alterado a cap. 5 do reg·ula
mento. 

7. ª O l\'Iedico do Hospital porá em pratica o 
plano de curali vo que lhe parecer mais conveni
ente, pa1'a ao menos se conscgufr alguns allivios 
em semell1antc enfcrmidad~, quando não possa 
ser curada; e dará annualmcnte conta por es
cripto das observações que fizer a este respeito 

· ao Ministro Conservador, para este as remetter 
ao Physico Mór elo Reino , a fim de conhecer os 
resultados do curativo que se tiver adaptado, 
e sobre elle dar a sua opinião. De tudo o mesmo 
!Uinistro Conservador dará tambcm conta á Sua 
Alteza ' Real no fim de cada anno pela Secre
taria de Estado dos Negocios do Brazil, . com o. 
mappa dos enfermos que entrárão e fallecêrão, 
e dos que ficúrao existindo em cmativo, e tota
lidade da receita e despeza que houve. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de ~1ar
ço de 1815. -iUaTquez de Aguiar. 

RESOLUÇÃO DE 5 DE A.BRIL. 

Manuscripto antheutico. 

José Antonio Vieira ele Carvalho, negociante 
da praça de Santos, requereu , pedindo isenção 
tios meios direito~ impostos sobre a importação 
<los chapéos de Braga. Informou o Desemharga
<lor Juiz da Alfanélcga, que sendo, antes da pro
mulgação <lo alvará de 28 de Abril de 1809, 
isentos os generos manufocturados nas Fabl'icas 
N acionaes de pagar direitos de sahida, e obriga
dos sómente a meios direitos de entrnda nos 
portos em que fossem descarregados , julgou-se 
acertado estabelecer a inteira isenção pelo § 2° 

do citado alvará, afim de animar e promover a 
industria nacional, e talver.r. para poderem con
correr os generos de faln'ico portuguez com os 
estr:rncgeiros geralmente admittidos pelo tratado 
ratificado aos 19 de Fevereiro cle 1810, mas que 
então se negociava Gu ajll<stava, Em virtude da 
sobre'<lita isenção começou~se nesta Alf3:ndega a • despacha·r, livres de direitos, ·os generos de in
dustria nacfonal que vinhão acompanhados de 
attestações da Junta do Commercio, se erão ex
.portados de Lisboa; e do Superintendente elo Ta
,baco e Alfandega do 	Porto, quand0 1daH vinhão. 
Pagavão porém os direjtos quaesquer outros 
generos., bem que de industria portugueza , q~ 
não trazião este& documentos, por serem fabri
cadas por pessoas pa1!1:-ioudares, e em pequenos 
teares ou officinas. A generalidade ela decisão do 
referido § 2° d:o alva11á ·clie 28 de Ab\fll de 1809, 
e a iclcn~iclade elo movivo politi'CG q11e. a dic~oM, 

induzio a alg·uus negociantes .a requererem que 
fossem todos isentos de direitos, e a declarar-se 
esta interpretação por aviso de 14 de A~Jril de 
i810. O Juiz desta Alfandega, meu antecessor, 
representou a diminuição que desta interpretação 
se seguia aos reaes direitos , e a di:íTiculdade que 
havia na pratica e expediente da Alfandega, de 
se distinguirem qs generos miudos , ,e de se ex
tremarem dos estrangeiros, sobre <i qüal consul
tando a Junta do Commercro, se promulgou o 
alvará ele 13 de Julho de 18ll. Não entendendo 
ainda satisfeitos os seus ·reparos aquelle l\iinistro·, 
e soltos os embaraços que reprcsentúra, expô-los 
ninamente; e cc;rnsultando a Junta do Commer
cio com diYcrsidade de pareceres sobre esta re
presentação, appareceu o decreto de 21 de Janeiro 
do anno passado, que decidio que- a isenção 'de 
direitos facultada no § 2° do sobrédito alvará de 
28 de Abril de 1809 comprehende sómente os 
generos fabricados rias manufacturas em g't'ande 
estabelecidas por minhas immediatas or.deos ou 
provisões da Real Junta do Commercio, e que 
todos os mais de industria portugueza paguem os 
direitos estabelecidos e que nas Alfandegas se 
arrecadárão até agora. - Costumando virem os 
chapéos de Braga acompanhados com attestações 
ou guias do Superintendente do Tabaco e Alfan
deg·a do Porto, com a formalidade que consta da · 
inclusa, entendeu-se que esta mercadoria era das 
que se comprehendião na decisão do mencionado 
decreto, pela grande quantidade que de muitos 
.annos se exportá para todos os portos deste Esta
do, e po~ s_e dever entender erigida ou conservada 
.esta fabrica por 011clens regias immediatas, á vista 
, do que consta das g·uias, pelas quaes se vê que são 
isentos em Portugal dos direitos de exportação ; 
.e porque convindo an~mar e promover as manu
facturas n·acionaes, he a de que se trata merece
dora deste favor. Eis aqui a historia e estado 
actual da pratica que a este respeito achei nest:;i 
Alfandega, e que não alterei por me persuadir 
que era conforme ao espírito e letra da legisla
ção existente, e ao5 interesses de Vossa Altezã 
Real em promover a industria nacional , hum 
dos mananciaes da riqueza e prosperidade -do 
Estado. Por estes mesmos motivos, e potque 
deve ser igual a tarifa dos direitos em todas as 
Alfandegas, e gr.ral a isenção facultada a qual- . 
quer genero, persuado-me ser justo o !deferimen
.to que pretende ú negociante José Antoofo Vieira 
de Carvalho, hav,enclo sobre este neg,ocio deci
são gernl participada- a todas as Alfandegas, par{) 
e"'üat duvida se contradiccões. l\lanclou o Conse
lho· dar vista ao PrpcurndÕr da Fazenda, queres
pm1deu : - Conform0-me com o parecer do Mi
nistro informante, muito mais quando consta 
desta sua respectiva informaçáo, que estes cha
péos manufacturados nas fabricas de Draga são 
isentos em Portugal dos direitos de exportação. 
Parece ao Oon'sel,ho conformar-se com o parecer 
do Desembargador J•u'iz e Ouvid0r da. Alfandega 
desta Gôn~e~ com o qual ig·t1álthente se cónfor
mou. e DesemhMgador Pt·om:l'radot, dai Corôa e 
Fazenda,. a quem se deu vista, devend@ serem 
isentes -das mero·s dirertós os chapéo.s de Bragª'
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que o Coronel José Antonio Vieira de Carvalho 
fez c1)Lral' na Alfandega da V ilia de Santos, alten
tas as razões expostas na mencionada informação, 
e mesmo por ser conforme ao espirita dos alYa
rús de 13 de Julho de 1811 e 21 de .Janeiro de 
1814, huma vez que elles entrassem acompanha
dos do documento authentico exigido no ah•ará 
de 13 de Julho de 1811; e posto pareça que, á 
face dos mesmos alvarás, se não podia suscitar du
Yidas de tal natureza, comtudo, par11 que não 
torne a acontecer em alguma outra semelhante 
du l'ida, serú util que qualquer que seja a delibc
l'ação que Vossa Alteza Real se digne tomar, ella 
seja communicada a todas as A.lfandeg·as deste 
Estado para sua intelligencia, o que igualmente 
pareceu- ao mencionado Desembargador Juiz e 
Ouvidor da Alfandega; o que não obstante, Vos
sa Alteza Real determinará o que fôr do seu real 
agrado. 

Resolução. -Como parece, e o Conselho fará 
participar esta minha real resolução ao Real Era
rio, para se expedirem as con 1 eniontcs ordens a 
este respeito ás Juntas da Fazenda. Palacio do 
Rio de Janeiro, 5 de Abril de 1815. -Com a 
rubrica de Sua Alteza Real. ·-Acita-se no Liv. 1" 
de RPg. de Co11sutlas do Conselho da Fazenda, a 
fl. ?2 até 75 v. 

PROYIS:\.O DE 6 DE ABRIL. 

Mannscripto aulhentico. 

O 1'1arque:z. de Aguiar, do Conselho de Esta
do, etc. Faço saberá Junta da Real Fazenda da 
Capitania da Bahia, que s'endo presente ao Prin
cipe Regente meu Senhor a conta da dita Junta, 
de 28 de Janeiro do anno proximo passado, a que 
acompanha o requerimento do Cabido da Sé Ca
thedral dessa Cidade, em que requer se mande 
reparar os damnos que no edificio da referida Sé 
occasionúrão as copiosas chuvas do inverno, e 
o termo da vistoria a que a mesma Junta mandou 
proceder: foi servido ordenar que pque destinado 
ao uso da referida Sé Cathedral o edificio do Col
legio que foi Jos Jesuitas, na fó1•ma proposta pela 
mencionada Junta. O que se participa á Junta 

'para 	assim o executar. Silvestre Ferreira Pereira 
a fez no Rio ae Janeiro, em 6 de Abril de 1815. 
-1\Iarcelino Antonio de Souza a fez escrever. ~ 
l\larquez de Aguiar. -Ea;trahida do Liv. 3° de 
Reg. Geral de Oi·dens ea;pedidas ás J{lntas de Fazen
da, a fl.. 164 v. 

PROVISÃO DE 6 DE , ABRJr,. 

Manuscripto authentico.

D. João por graça de Deos, Principe Regente 
de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber a 
vós ,Ouvidor da Comarca das Ilhas de Cabo Ver
de, que foi vista a vossa representação de 29 de 
;Novembro ele 1813, sobre a qual sou senido 01:
denar-vos que procedais á arrecadação de todos 
-0s bens de rniz em que estiverem instituídas as 
capellas que o fallecido Bispo dessa Diocese ad
minfatra va; remettendo-me com a possivel hre

, ·idade os titulos legaes das mesmas instituições ; 

que os bens siue constituem o espolio do referido 

Bispo devem ficar em arrecadação nu mesmo Juí

zo do Inventario, para serem entregues ao suc

cessor no Bispad(l; ficando vós na intelligencia 

de que do dito espolio se deve pagar a taxa csta

beleciJa no alvará de 1? de Junho de 1809, por 

ser elle huma verdadeira herança devolvida abin

teslado ao successor. Cumpri-o assim. O Princi

pe Regente Nosso Senhor o mandou por seu es

pecial mandado pelos i\linistros abaixo assigna

dos, do seu Conselho e seus Desembargadores do 

Paço. João Pedro lllaynard da Fonseca e Sá_a 

fez no Rio de Janeiro, a 6 de Abril de 1815. 
Bernardo José de Souza Lobato a foz escrever. 

Tbomaz Antonio de Villa Nova Portugal. -Mon

senhor l\1irancta. -Acha-se a p.. 108 do Lit. 1° de 

110taçüo das Ordens que se c::cpedem pela ilfesa do D e

sembargo do Paço. 


DECRETO DO 7 DE ABRIL. 

l\Ianuscriplo anthenlico. 

Tendo julgado por mais conveniente ao meu 

real serv iço que a inspecção e direcção Jos tra

balhos da Real Fabrica da Polvora da J,agôa de 

Rodrigo de Freitas, seja separada e exclusiva

mente commettida a hum Official que, lendo o 

zelo e conhecimentos necessarios, possa , por 

desembaraçado ele outras incumbencias, permane

cer constantemente na mesma Fabrica, e vigiar 

cleste modo a sim sobre os trabalhos que lhe são 

pr.oprios, como sobre quaesquer outros que te

nhão lugar, e possão estabelecer-se ainda nos ter

renos pertencentes á referida Fabrica: hei por hem, 

alterando nesla parte a disposição do alvar<i do 

1 º de l\Iar00 d.e 1811, separar esta inspecção e 

direcção darplella que, em generalidade, se acha

va commettida ao Inspector Geral de Artilhe

ria, Presidente da Real Junta dá Fa;1,encla dos Ar

senaes do Exercito, Fabricas e Fundições, e com

mette-la ao Tenente Coronel João Gomes da 

Silveira e l\lendonça, a cuja actividade e reco

nhecida intelligencia se deve em grande parte o 

bom pé em que se acha aquelle estabelecimento, 

o qual de ora em diante 01·deno que fique com
pletamente sugeito ao mesmo Tenente Coronel, 
que dará regularmente conta dos trabalhos da sua 
inspecção á Secretaria de Estado respectiva, sen 
do responsavel a prestar anoualmente as contas 
da sua administração perante aja 1·efcridaJunta da 
l<'azenda "los Arsenaes, de que he Deputado. Ames
ma Real Junta o 'tenha assim entendido e o faca • 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em ? de 
Abril de 1815. - Com a rubrica do Príncipe Re
.gente Nosso Senhor. -Registado a fl. 191 do Liv. 
1° de Registo de Leis e Decretos. 

ALVARA' DE 11 DE ABRI].. 

Coll. Braz. - Delgado. 

Eu o Principe Regente faço saber aos que o 
prese!)te alv~rá COD;l fo.rç;i. ele lej -viren;l, que to.
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imnnao ·em consideração quanto era óecessario e 
.conveniente ao b·em do Estado pJ'.Qmpver e ,ani
.mw a agricultura dos Reinos de I?wtugal e iclqs 
Algarve'!!, remo''!lndo-lhe ~odos os obS{ac4)os phJ
·sicos ,e politicos, não . só pio.rque,..p des~strad~. e· 
lfUinosa guerra., que po1• asSi§nalad\) fayor, da 
~próv·id.encia terminou, .pnoduzio, e&t;ag.os . e .calai'! 
.midades ~terriv~is que CU.líGPl"e reme.djar; mas ta~
'bem porquç não ti-oba a .lavoura ch!JgªG}o ao es
;tado flovente a que póde elev.ar-Re, nem air,ida aq 
1em que já ·1esteve em te.mpos anterior~~. ; tenµp 
·por isso dimü;mido muito a colheta .dos grãos,,, e 
..o utros fructos, e a povoação : fu~ servi d.o rmandar 
.rever e examin,ar os inconvenientes ,qu~ .da aóti 
.ga legislagão des foraes provinl1ão ao ]lem e aug
mento da agTicultura , e todos os..que podião em

-,peccr ao se11 melhoramento, e 01:denar que se me 
• propuzessem t.edas as providencias capazes de ali
. ·viar os meus fieis vassallos ,dos males causados 
1pela guerra, · e, de elevar a agriclilltt1ra -ao ,µiaior 
auge de prosperidade, como mer~C.ll o mais fe
cundo; perenne e, inexha.urheJ. manancial da ri
queza dos Estados;· e constando-me~ e111 ç,onsul

- ta da l\1esa do Desembargo do Paço de 1? de 
üutuhro do anno passado, q~e l1Um dos . meios 
de a promover era O_Ji;_duzirem-se a cultura os 
Paues das Comar~as . de J,eiria, Torres Vedras 
e Setubal, desaproveitados e quasi de todo per
didos, por qieio da abertura de valias, compor
tas e outros reparos desta natureza; houve por 
hem approvar os planos propostos na. referida 
consulta, para se verificarem estes aprowitameo

- tos tambem requeridos pelos habjtantes das mes
mas Comarcas ·~ e representando-me outrosjm 
os Governadores do Reino, que estas providencias, 
bem que ·saudaveis e uteis, não erão bastaptes 

·para conseguir-se o effectivo rompimento e cul
, •tura dos terrenos referidos, e de outros que se 

achão abandonados e desamparados nas demais 
Comarcas do Reino, sendo necessario que se con
cedessem algumas isenções ele direitos e pensões 
aos seus proprietarios, ·para os convidar ás gran
des despezas que exigem traQalhos desta nal_ure
za; conformando-me com 0 seu parecer e com 0 
de ou~ras pessoas doutas e zelosas do meu real 
~erviço; hei por bem determinar 0 seguinte : 

1.• Não perdemlo •a Igreja nem meu RP,al0 
Erarie em isentar <le direitos e pensões os ter
renos que ·actualmente nada produzem, por não 
estarem fabricados, vindo antes a ganhar no que 
bão de perceber depois de r~duzidos a.cultura: 
sou servido conceder isenção ele direitos' impo
sições e dízimos por io annos áquelles dos meus 
vassallos que romperem charnecas e baldios in
cultos de todas as Províncias do Reino, á excep
ção da do Minho, por estar bem cultivada; ; po.r 

annos aos que abrirem paues junto ao Tejo,120 
· e em toda a Extremadura; e por 5o annos aos que 
tirar.em terras ás marés, como sapées, arêas, em 
todas es rios e· costas, verificando-se legalmente. 
os requisitos para estas isenções perante as~u
toridades competentes. 
· 2. º Os Administradores dos Vincillos poderáõ 
daqui em •diante. aforar as terras incultas a jllles 

· p!-Jl'tencentes, com autoficlade do ·CorregectocoQ 
' tomo lt. ' , 1' 

Prov·edO'r Cla respectiva Comarca, sendo depoi~ 
co.nfiymados os afpqm:1entçs pela l\'l.esa d9 .J?.esem
bargo .do .Paço; e" p;i~á qµe ~aja huipar~~~·a c~r
ta na fo11Jnali,dade, -;!~~te~ flJilP~<\p~ent~s, , ~e cle
termiqará por lo,m•a~os i,çl~,9~<?,S o ~orq <JUe deve 
ter hurp,a geira ll,U hastizp,de terr~~' Segun<lo r a 
sua quíl.lidad~, e ~n:ores ,quf! .tiye1·, 

0

5~ · ;E Nr~ os mesmos A.grq'jqj_strad~re'.s d~ v{fl~ 
culo.s mel}\or poderem ~or;np,er N .terr~s incu,lta s, 
ou ap,rpve!tar as p,e,r,did11ii.. dos mesmos, po<leraõ 
tomar dinh~iro a juro com hypothecá nos bens 
vinculac\os, a qual s,e ex,te,nderá ffó'r ' 12 an_nos de
poi& da sua mort~, quar,ido .se r,1ostre legalmente, 
09m audi,eocia qo i~mr-diµt9 suecessor ,, g:ue o di
nheiro empresta\lo se gastoujmmediatan)ente ria 
dita c-qltura ,çle terras incl}ltas, ou no aproveita, 
mento.,das que estavão per~ida~; dando para este 
effeito os Administradores fiança idonea a veri
ficarem o mesmo emprego com utilidade 'da' 'la
' 'oura dentrq do pra1,01 <le dÇ>u_t aJ1ílO$. 

4. º Os baldios dos Conselhos se continuaráõ a 
aforar na conformidade do alvará' de 25 de Julho 
de 1 ?66 ,, e de ? de l'j ove!J!br~ . de 1804, promo
veudo os Corregedores das Comarcas os afóra

1merHOJi "daqu~lle17 terrénos, q~e, por exames ju

cli.ciaes, corp. assi?tencia ,das Can;iaras, se mostfa


, rem .desnecessar,ip:; parl!. logradouros d9s' Pi ovos 

a que per,tencerem, e séparando-se dos qúe fica

. rem para 9 uso .commum dos.mesmos. ; 
Pelo. que mandQ' etc. Dado no Palacio do Rio 

de JanejrQ ~ aos 1 1 de Abril cíe Í 8'1'1>. -PnrnclPE 
, com guarda. -)\Iarquez de ,Aguiar. - Co'ni ôs re

gistos eom.petent~s. ., ' '• 
' · 

DECRETO DE 12 DE ABRIL. 

Manuscripto authé_ntico. 

Sendo-me presente que' pal'a se pôr em plena 
execução as prov.idencias que fui servido dar a 
respeito da Real Officina Typographica e Faorica 
das Cartas de Jogar nesta Cidade, e baixárão com 
o decreto ele 17 de Fevereiro do corrente anno, 
era indisp~nsavel a nomeação ele hum Almoxari
fe q~e tivesse .ª. s~u car_go e. I;espondesse pelos 
ge.ner os, utenc1hos e mais artigos P.~rtenccntcs á 

,_ n:_mha R~al Fazenda nas duas menc1on.~d.as Esta
. 	çoes : hei poi;. bem ~omear para o '.refendo em

prego a Joaquim J~se da Rocha, úom ~ ordena_do 
annual de ~oo.:t/J rs.~.pagos aos ·quarteis pelo co
fr~ res12echvo' deb~rxo das .?rd~ns da Juo~a da 
D1re~çao das sobred1tas Offi"cma fypograph1ca e 
Fab~1c~ das Carta~ de Jo_gar. O ~arquez de 
Agu~ar? .etc. Palac1~ elo Rio de ,!ane1ro' ~m .12 
de Abril de 1815. -Com .9 rubrrna do ~rmc1pe 
Regente Nosso Senh?r.-:Acha-se. n~ Liv . .2º de 
~ei:-. ,fe Decr1tos e Á·visos a Typograplua Nacional,
ª ft. ~. , 

DECRETO ,DE 12 DE ABRIL. 

Manuscripto authcntico. 

Sendo-m'e presente que, para se pôr em plena 
execução as .pr9videncias. que fui servido dar a 
respeito díl. }\e{ll QOicipa Typographica e Fabrica 
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Clà~ Cartas de:. ·fiig4r nesra'1 Ci'dad'e', eoaix:árãó: do• viSta a vossa ·representaçã'o·de 7 de 1Noviemhro, 
eom o decreto tk 17 de Fevél·eiro do 'cqrrente de· 1815, 1e q, que sobl'e ella res.porideu tol'D.esem
anrro, era fodi"spensavel a· nomeação de hum Ad:. bargmdor Pr'ocurádor da minha Real ·corôa e 
ministi·ador ' ou l\festre ·que 'entendesse e vigiass·e Fazenda, sou servidb· ordenar-vos que façais ef
os trabaUios· da sobredita Fabrica das Cartas d'e fectiva' a àpplicação" ·da terça pai bc dos legados 
Jogar ;:: hei por bem-,rlpfnear para o ditO' ctnpre- não· cumpridos' á .l\tlisericorcl.ia e1·1ffospital dessa 
go d~ A:dininistrailor e l\iestre à Angelo· Bissum, crnaae' .fia confarmidade das ·letras · apostolícas 
com.'o ordenado"ai:muaf1ife qoo:t/J 1'S. , pago'S aos citaqas nà di(a representação , que- se mandão 
quarteis pelo cbiTe respectivo' debaixo elas 01· execu~at' ' pelos alv•art1s regios que · apontal!tes , 
dens da Junta mrectoritl , da referida Fabrica e mandando vós para esse- fim levanbãr dos cofres 
OflTcina Typographfoa, ou Director a cujo car-go da Provedoria da vossa Comarca< a importancia 
estiver a inspecção ·da mesma. o .l\tl~rqtÍez de dessas terças pai·tes que nellcs se acharem depo
Aguiar, etc'. Pafabio do· Rio de Jane.iro', em r2 ·sitadas ·: o CfU'e em re·gra d'e'Vcis Q.bservar nos ca
dºe Abril de 1815.~Com a rnbrica do Príncipe SO'S occorrente-s pelo ·que pe1tence ao foturo. O 
Regente Nosso Senhor. -'-A'cha-se no Liv. 2° d'e Pdncipe Regente Nosso Senhor o mandou pelos 
R eg. de Dec1,lftbS' e A"oiso8' á Typog,raphia· Nacional., Ministros abaixo assignados, do seu Conselho e · 
a {1.: 4. '' seus ·Desembargadores do Paço. João Pedro 

Maynanl da Fonseca e Sá a foz no Rio de Janei

DECRETO DE' f2· DE A'.ll'RIL. ro, a 17 d'é Abril de 1815. -Bernardo José de 


·souiza Lobato a fez escrever.__:_ Monsenhor Mi~
Manuscripto. authentico. , 
randa. -'·Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de 

Senclo-me presente· que, para se.'p'Ô1"em exe' Carvalho. -Acha-se a f1.. 11 1 v. do Liv. 1ºde !Vo
cução as prov"iêlencias que fui servido" dar a res tação das Ordens que se expedem pela J.lfesa do D·e
peito ela Real' Officirra Typographica e Fabrica sembargo do Paço. · 
<!as. Cartas dé, Jo·gar nesta Cidad'e·, e· bai:x;árão 
com o d'ecreto d·e· 1.7 d'e Feverefro do corrente 

PROVISÃO DE '.(7 DE ABRIL.anno, era i'nd'ispensaver' a nomeação• de hum Ad
ministrad~r que entendesse e vigiasse os traba Manuscripto authcntico. 
lhos da sobre_dita Officina Typographica: hei por 
bem nomear para o referido emprego :a Antonio D. João por graça de Deos, Principe Regente 
".Pedro Ifenriques de .l\'Iello·, co1n o ordenado ·· de Portugal e dos Algaq·cs, etc.. Faço saber a 
annual ele q.oo:t/J rs., pag·os aos quarteis· pelo co vós Desembargador Ouvidor do Crime da Rela
fre respectivo, elebaixo das ordens da Junta da ção da Bahia, que sendo vista .a vossa represcn
Direcção da.referida Officina e Fabr ica das Cartas tàção acerca da compctencia do 'vosso Juiz.o , 
de Jogar, ou do Direetor a cujo 9argo estiver a pa1•a devassar e conhecer dos réos culpados em 
inspecção da mesma. Ü' Marquez ~ e Aguiar, etc. córtcs de páo, brazil, e o que respondeu o Desem
Pa1aaio· du R.io de ~aneiro, P,rp 12 de Abril de . barga<lor Procurador da Real Corôa e Fazeo.da, 
1815. _.:_Com a . rubríc.a,do , Princip\~ Regente N.os prccederrdo a informação do Desembargador do 
!fo Senhor.;-:-Acha-se no Liv. 2..0 de Reg. de Decretos - Paça Juiz dos Feitos della: sou .servido advertir-
e A visos• d Typographia Nacio,n~l, a[(. 5 v. -Vos de que a vossa preteoção não s'Ó encontra o 

regimento feito para a conservação das matas do 
dito pá-0 brazil, em 12 ·de Dezembro de 1605, e 

ÇF~Icro DE 15 DE AilnlL. ' alvará de 5 de Junho de 1609, mas lambem do 
Manus~rJpto authentic1-1..-. , regimento do Juízo dos Feitos da minha Corôa 

e Fa·zenda, a quem, pela privativa competencia 
O Pt'i~cjp.e . Reg~nte Nosso S .e~hot· foi' ser"l'ido d"e conhecer. de todas as causas cm que á mesma 

ordenar, por sua immediata resolrção de 2g_ de · Real F·a~enda V·em interesse ou damno·, deve to 
. . Dezembt'O do.,a,nno passado, que a t11rça p~rte cal' o conhecimento dos referidos córtes, pelo 

que devem pagai· o-s ,Serventqá'rios dp& officios, interesse que tem na consel'Vação destas matas 
. se de,ve entender ficando nas duas pa11tes ·2oo:tf> ,rs. : por eausa ' do contracto do mesmo púo, pois 
·livres do rendimento . . O q,ue participo a· V. S. · ainda que mínimo seja o meu real 11,lteresse, sú 
•para o .faz(l1' prese11te nesse Coqselho. Deos guar- no· dito ' Juizo póde ser tratada a sua ma ter.ia, 

.ide a V. S . . Rio ·de Ja1,:1ei.ro, L5; de Ahrif çle rS.15. • como o declara o alvará de 1 S cle rSetembro de 
~Sr. Antonio Felicüinq Serpa.-BernarâQ .fosé ' 1784; nem serve déregra o alvar{I elo 1° de Agos
de Souza: Lobato. -Aclid-se a fl. i 1 o v. do Liv. i º to de 1697, que fez privativas do Cônservado1· da 
<ÍP. Notaçiio das Ordens que se expedem peta: llfesq· do•· Junta do Gommercio Geral de J,isboa as d.en'uocias 
Desembargo do }'aço. · · e devassM ·do dito páo,. que se administrava •p.elo 

' · . lfribunal da sobredita Junta, O· que n.io ac.ontece 
1 

j r ·• " 1neste ·E·stado do Brazil, pois não oorrendo, o cs
~l\OYfSÃ.0 : Dll 17 DE i ,ADF1i!L.. -, t!'nco ·delle- por conta. da• Fazenda, não· pó de por· 

. essa razão competir esse' conheciment@;cao . ,luiz ., , ~Ia.nuscripto, authen,tico. , 
eonserv-âdur• da- Ji.mta; do Commercio; ·e muito· 

, "') I),. · Jdà~ p·oi· graça de' ·Dees ', Prínqipe' Re·gente menos ao Ouvidor do Crime, pois o a<lvará· de 2 
" de Por riig-::iL. ,é dos 1Algarve's, e~c. 1

·Faço ~aber a . 1de Maiu"de, t 802 tira. toda, a1duvida·, e'mónmqMe 
vós, Ouüdor da: LOmarea de S. Paulo:, que sen- a <;arta regia de 21 de Janeiro de 18.05, qu.e con

1 

http:Ja1,:1ei.ro
http:Fazeo.da
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firmou a competencia privativa ,do Juizo da Co
11ôa, quan<lo mandou q1;1e a ~e".afla tirada na 
.Ouvidoria do Crime dessa Relação , sobre os 
córtes e cxtravios do púo brazil, fosse remettidá 
ao Juizo dos Feitos da Corôa da mesma Rela'ção, 
para neHe serem sentenciadõ,s os 'réos pronuncia
dos nclla; do que tudo ficareis intelligenciado 
para não entrar mais em. <luvida este . negocio. 
O Príncipe Regente Nosso Sr·nhor· o mandou pe
los Ministros abaixo assignados, do seu CoJi!Se· 
lho e seus Desembargadores do PaÇ<?· João Pe
dro Maynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de 
Janeiro, em 17 de Abril de'1815.-Berna1·do José 

. de Souza Lobato a fez escrever. - Monsenhor 
Miranda. -Bernardo Teixeira Coutinho Alvares 
de Carvalho. -Acha-se a fl. 1:10 v. e 111 do Liv. 

.. 1 º de Notação da~ Ordens que se expedem pela Mesa 
do Desembargo do Papo. ' 

l'IIOVISAÕ DE 19 DE ABRIL. 
l" Mannscripto authentico. 

O Marquez <le Aguiar, do Conselho de Esta-' 
· do, etc. Faço saber á Junta da Real Faz~n,da eia 

t::apitania do Ceara, qne pelo Real Erario reque
reu Antonio Manoel Galvão, Ouvidor que.foi da 
dita Capitania, a ajuda de custo de 200:/jJ rs. que 
se costuma dar aos que acabão de servir aquelle 

' 	 cargo, e que lhe fôra pela dita Junta negadà; at
tendendo ao que, foi o Príncipe Regente meu Se
nhor servido determinar que a Junta mande-satis• 
fazer ao supplicante a mencionada ajuda de custo 
de 200:/j) rs., na fórma praticada com os seus an
tecessores. O que se participa (1 di~a Junta para 
assim o executar sem duvida ou embaraço algum. 
José da Silva Freire a fez no Rio de Janeiro, cm 
1.9 de Abril de 1815. -Marcelino Antonío de 

· Souza a fez escrever. -1\farquez de Aguiar. -
Extralzida do Liv: 3° de Rgg. Geral ~e Ordens llX

pedidas ás Juntas de Fazenda, a fT.. 168. 

ALVAR·A.' DE 28 DE ABRIL; 

Coll. Braz. - D~lgado. 

Eu o Príncipe Regen'teJaço saber aos qne este 
alvar!1 virem, que havendo por ca~ta regia da 
da~a de hoje ordenado que se ,prosigão mcthodica 
e regularmente os trabalhos que tinha mandado 
ensaiar para melhorar ó Porto cfo Recife d'e Per
nambtlco , . com o fim de destrnir ,. ou pelo menos 
diminuir quanto seja possível' o: banco de ai·êa 
que medêa entre os ancoradomos chmnados do 
Poço e dei. Mosqueiro , desfazcnd'o as corôas que 
com o tempo ~e tem forll!ado, desde o citado lu
gar do Mosquci1·0 até a Ponte do Recife; .e em
pregando todas as mai'~ diligencias que se julga
rem necessarias para dirigir o curso das aguas ao · 
.ponto .da Ba1Ta, de maneira tal que . se torne f-t
cil e segura., assim a entrada como a sahida dos 

,.. navios , já ..completamente carr~,aáos, e se dê a · 
hum Porto· de tanto commercio a vantagem de 
que o seu.. rico mercado o torna suscepfrvel: e· 
consid'erand'o que para hui;na obra d'e tão ·mani

festa útilidape, ·particularmente para a navega
ção, · assim nacional como estrangeira, conviria 
estabelec:er huma imposição, que recahintlo na 
classe mais immediatamente favorecida pelo em
prego d·estes• trabalhos , não fosse tordavia nimia
mente gravosa; mas servisse a auxiliar ,os outros 
meios com que, por conta de minha Real Fazen.
da, ine proponho mandar assistir aquellas obras: 
sou sei·vido ordenar que da publicação do presen
te alvará em diante se perceba na Alfandega de 
Pernambuco o imposto de 80 rs. por• tonelada, 
que seráõ obrigados a pagar todos os navios de 
cobertas, assim nacionaes çomo estrangeiros, que 
ali entrarem; devendo este imposto ser. recebido 
pelo Thesoureiro do Cofre, que mando es,tabele
cer para as applicaçõés que devem fazer ·face ás 
despezas ele tão importantes trabalhos, e ficar cés
sando logo que estejão concluídas aquellas obras, 
a que unica e exclusivamente he destiµado. 

Pelo que mando, etc: Dado no Palacio do Rio 
de Janeiro, cm 28 ele Abril ele 1815. - PRil'iCIPE 

com guarda. - Antonio de Araujo de Azevedo. 
- Com os registos competentes. · 

PRQVISÃO DE 2 DE MAIO. 
, 1 

Manuscripto authentico •. 

O Marquez de Aguiar, elo. Conselho de Esta
do, etc. Faço saber á Junta da_ Real Fa~enda 
da Capitania, elo Rio G1·ande dê- S. Ped1·,o, que 
sendo presente ao Princip:e Regente·meu Senhor, 
que em algumas Alfandegas se continuão a exi
gir meios direitos de entrada dos gcneros manu
facturados nas Fabricas Nacionaes, não obstante 
o dispqsto no alvará de 2.8 de Abril de 1809, que es-, 
tabeleceu a 'sua inteira isençã<>, e o que posteri~r
mente se determinou por decreto- d'e 2.1 de J a
neiro de 1813 : foi o mesmo Senhor sei:vido de
terminar por sna jmmediata i:esolqÇão de 5 de 
Abúl prox:imo passado, tomada em consulta do 
Conselho ela Fazenda a. este respeito, que o cita
do alvará e -decreto tenha na Alfandega dessa Ca
pitania a sua execução, dando-se livres de direi- . 
tos aguelles generos que se acharem nas circuns
tancias indicãdas f!OS dit~s diplomas, e compl'e
hendendo-se nesta isenção os cbapéos de Braga 
que vierem acompanhados d·e attestações ou guias 
do :Snperintendente do Tabaco e Alfandega do Por
to, por se estar assim praticando na desta Côr
te, e convir muito que em. todas as outras haja 
huma tarifa geral de d.ireitos ,. e seja geral a isen
ção- facultada· a 'qualquer genero. O' que se par
ticipa l~ referida Junta para sua.intelligencia e 
cumpFimento. Thomaz fosé Soares de Avellar a 
fez. Rio de Janeiro ., em 2 de ·Maio de J 8'15. 
João José Rodrigues Vareiro, , no linpedimeAto 
do· Contado11 Geral, a fez· escrever. - l\farqµez de 
&guiar. -Extra/tida a. fi. 102 v'. do Liv. 5° de Re
gisto de Provisões exp.edidas pela Cqntadori.a Geral 
da seg1inda·Repartição ·do Thesoiu;o., . 
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J'1:aouscripto ~ut~cntico, 

Attendendo ao .que me rep·resentou Francisco 
José da Costa, Cura da Sé da Cidade da Bahia: 
hei por bem fazer-lhe mercê , e aos seus succes
sores, de que em lugar da congrua de 5o;jj) rs. 
que actualmente tem o nefcrido Curato , venç;fo 
daqui em diante a de 100:/j) .r,., para assim se
rem indemnisados da despcza que fizerem com 
:hum Coadjutor. A l\'lesa da Con5cienoiil e 01·dens 
o tenha assim entendido e faca executar com os 

despachos neoessarios. Palacio do Rio de Janei

ro, em 8 deMa·io de 1815.-Com a rubrica de 

El-Rei Nosso Senhor. -Reg. a ft. 71. 


Pl\OVISÃO DE 8 DE MAIO, 

Manuscripto authcntico. 

D. João· por graça de Deos, Príncipe Regente 
<de Portug'al e dos Algai,;ves, etc. Faço saber a 
vós Vereadores, P.rocurador e mais O fficiaes da 
Camara da Villa de S. João d'El-Rei, que reque-' 
rendo-me o Juiz de Fora dessa Villà., hom·esse 
'por bem declarar-lhe se lhe competião ou não as 
propinas que vence por essa Camara, na fórma 
do alvará da sua creação, du1·ante o tempo em 
que servio o luga1· ele Ouvidor da Comarca, e o 
tempo, da ma a,usencia por motivo de molestia 
e lice'nça : fui servido declarar que o Juiz de 
Fórn só poder'á receber as referidas propinas da

, quelle tempo 	cm que não estiver presente por 
molestia ou licença minha; o q9e mando parti 
cipar-vos para que ºassim o fiqueis entendendo e 
executando. O Prjncipe Regente Nosso Senhor 
ó mandou pelos Ministros abaixo assignados, do 
seu Conselho e seus Desembargadores elo Paço-. 
João Pedro l\Iaynard da Fonseca e Sá a fez no 
Rio de Janeiro, a 8 de Maio de 1815. Bernardo 
José de Souza Lobato a fez escreyer. -Francisco 
Antonio e Souza da Silveira. -Paulo Fernandes 
ViaJ?na. -Acha-se a ff.. 112 v. do Liv. 1° de No
tação das Ordens que se expedem pela llfesa do De
sembargo do Paço. 

PROVISÃO DE 11 DE J.IAIO. 

Manuscripto authentico. 

D. João por graça de Deos, Principe Regente 
de Portugal e dos Alganes, ele. Faço saber a 
v6s, Governador e Capitão General da Capitania 

, da Bahia, que querendo providenciar sobre os 
meios da instrucção precisa á mocidade da Villa 
de S. José ·da Barra do Rio das Contas, Comarca 

'. dos Ilhéos, nessa Capitania, que actualmente tem 
exercido_ê_m Povoação: houve por bem crear na 
referida Villa, pbiJ decreto de 127 ele Abril deste 

§CU especial mandado pelos .Ministros abaixo as
si.,.n,a~os, do s~.u · Conselho e seus Deseinbarga
d8r~s do Pá~o. João Ped1·0 Mayr,iara <la' Foi:i~eca 
e Sá â fez no Rio de Janeiro, a 11 de l\H1io 1de 
1815. -Ilernardo José de 'Souza !Lonatõ · a' fez 
escreve,r .. _:Monsenhor Miranda. -Francisca A'n
,tonio e Souza d'a Silveira. -:A cita-se a' ft. 11·4 do 
f...i!v. \ º de Notação das Ordens 'que se expedem pela 
_Mesa do Desembargo do Páço. 1 

, 

' 
ALVARA' DE i3, DE MAIO. 

Coll. Braz.- Delgado. 

Eu o Principe Regente faço saber , aos que o 
presente alvaril com força de lei virem, que ten

. do sido estabelecidos e regulados os ordenados 
dos l\linistros dtl Casa da Supplicação, e da Rela
ção e Casa do Porto, em ºtempos 'mui antigos, e 
com proporção ao nlor que então tinhão os ge
neros necessarios ávida e ao preço que custa vão; 
e tendo decorrido clesde o seu estabelecimento 
até agora muitos ann'.os, havendo por isso cres
cido demasiadamente o Yalor de todas as cousas, 
e valendo por con~cguinte muito menos o da 

_moeda relativamente ao 1troco, como natural e 
forços;i.mente acontece; não podem bastar pata 
commoda e decente sustent'atão dos r'eferidos 
.Ministro~ os ordenados então e;tabclecidos, e que 
ainda agora percebem : e devendo ter todos os 
empregados publicos com que se possão susten
tar decorosamente, e' muito mais os ~~agistra'dos, 
pela importancia das funcções que exerci tão e pela 
representação de seus empregos, para que com 
a indcpendencia necessaria desempenhem as im
portantíssimas obrig·ações de seus cargos, e não 
commettão nelles abusos e prevaricações, força
dos de precisões e riecessidades , com damno 
irreparavel do bem publico e interesses dos par
ticulares: qQerendo occorrer a tão funestos males 
com pro,•idencias saudaveis que atalhem e previ
não os inconvenientes referidos, e para que a 
justiça se administre com exactidão e imparcia
lidade, como convém ao bem do Estado e á 
utilidade publica e particular dos meus fieis vas
sallos; conformando-me ·com o parecer dos Go
vernadores do Reino, e de outras pessoas doutas 
e zelosas elo meu real seniço, hei por bem de . 
terminar o seguinte : 

1. º O Chan•~eller e mais Ministros e Officiaes 
da Casa da Supplicação de Lisboa ' 'enceráõ da
qui em diante os ordenados estabelecidos para 
os da Casa da, Supplicação do BrazilJ no alvará 
de 1 o de Maio <le 1808, á exr.epção o Procura
dor da Corôa, que, devendo considerar-se pelo 
menos de igual gpaduação e importancia que o 

·procurador da Fazenda, vencerá o prdenado de 
2:400:/j) rs. que este 'percebe. 

2. º O Chanceller d<!- Relal)ãO e Casa do PqrtQ 
ann.o, huma Cadeira Clas primeiras letras, com., terá daqui em diante p prderíado de 950:/j) rs., 
o ordenado estabelecido para outras cadefras des- e todos os mais l\'liqistros della 600:/j) rs. pqr. 
ta natureza em lugares semelhaptes; o que man- annó, sejão ou não Aggravistas, ou tt:qhão qu~l
do participar-vos para a prover,des de Professor quer outro offipip pa ca~éi) e o Guarda ~Iór e mai~ 
em concurso, na fórma das minhas reacs ordens. . Officiaes della haveráõ o orrlenaclo que ora per~ 
O l'rincipp Jl~gent~ Np~so Sen1or p inanqou ):>Of _!)eb!Jlll qs d~ Cas~ a~ S~pplíc~?~º ~l~ L~sBoíl i 
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Pelo que mando, .etc. -naP,o ~o J>a.lacio do Rio ··Pelo que mando, etc. Da.do no Rio.de Janejro, 

de Janeiro, em 13 de Maio de 1814.-PIUNCIPE a ..17 dé .Maio de· 1815.-PJ\INClPE '>COm guarda. 

com guarda. - Marqu'éz'"<le Aguiat. - ·Com os --. Com os rêgistos competenfJesn ., · 

r.egistos .competentes. 


' ii-ALV~nA' DE 20 Í>E M'AtO'. ' 
U:V;lRA.' DE 17 DE MAib'. 

Coll. Braz, -Delgado. 
' Coll. Braz, - Delg.ado~ · 

i ' 

Eu o Príncipe ;Reg.ente faço saber aos que e5te 
Eu .o .Principe Regente faço saber, aos qu.e este alvará virem, que, em consulta da Mesa do De:. 

alYíll'á com força de lei virem~ que sepdo-J;rle. sembar-go db Paço, me foi presente o requerimen
presente, . em col'lsullla da l\'.leSfl do Desem'-, tb "dos moradores da Cidade de Ca'bo Frio, em 
bargo do Paço , a graqde 11tilidade. que .. 11es11l que' m~ pedião a graça · de crear na hiesma· Cida~ 
taria aos povos e ao , mén real serv,iço , de de hum lugar de Juiz de Fora Letrado para exe1•
se crear huma nova Comarca no Districto da ritar "a jurisdiéçãó que até agora ' lhes era admi
Villa de Paracatú, desrp.embrando-~e dá, Co~ nistr~da pelos Juízes Ordinarios, não s6 por ser 
marca . do Sabará a que pertence, pela grande lrn'ma Cidade antiga, mas pelo ihcommodo que 
distancia em que ficão aquellas Povoações da dita solfrião; tarit6 bs Juizes em ter dé recorrer a As
Villa-; pela difficuldadr. ,que offereee a passagem sessores, como os Litigantes em sofl'rer a demor 
do Rio de S. Francisco, ,e p~1· ~ucceder não se ra necessaria dós seus ,ptoée'ssos; e tendo consi
poderem fazei· por mµito tempp as Correições deração ao referido, ·e á utilidade que deve resul
que os Ouvidores Gera~s, na çonformidade {las leis, tar aos méu's, vassalios <la mais prompta adminis~ 
devem fazer annualmente em toda~ as terras da tração da ! Justiça., e tambem a que tendo sido 
sua Comarca; sendo por isso de maior interesse 'creada a Villa de S. João de .Macahé em parte do 

J 

o exlinguir-se o lugar .de -Juir. de Fóra d~ Para Tert,no que antes pertencia á· mesma Cidade, 
catú, que fôra .ereado por alvará de 20 de Outu, convem mais que esta Villa fique tambem por 
bro de i 798, e crear-se em seu lqgar hum Ou agora fazendo parte do' sobretlito lugar, para .se / 
vidor Geral: e attendend9 ao ):"eferidp; soµ servi entender tambem daquelle<s moradores a utilida
do crear huma Ouvidoria Geral •e nova Comar de de terem Juit Letrado; attcndendo a tudo o 
ca na Villa de Para,catú do Principe, ,e ter,rit.orio reférido: , 
a ella adjac~nte, ficando desmembrado .-da Co ; Hei por bef? crear hum_lugar de Juiz de Füra 
marca do Sabará. E ha,·endo por extincto o lugar dc:i ·Civel, Crime e Orfãos na Cidade de Cabo Frio 
de Juiz de F6ra cre;iclo na dita Villa de Paracatú: ·e -Villa de S'. João de Macahé, pata se exercitar 
ordeno que tori;iem, íl ser eleitos dous Juizes Or na 'conformi'dade das minhas leis e ordenações; 
clinarios para o exercici9 da jurisdicção e, allmi servindo com os mesmos Escrivães' e Officiaes · 
nist1·ação .da Justiça que a, elles comp,ete na con com que até agora serviáo os Juizes Ordinarios, 
formidade das minhas leis e ordenações. que, pela crcação de~te lugar, d·evem ficar cessàn

O Ouvidor da Comarca de Paracatú se regula do. E V.encerá o or.dehado pela minha Real Fa
rá pelo regimento dos Ou;v~dores Geraes, e exer zenda; aposentadoria' e propinas, pelos rendi
citará toda a jurisdicção que .pelas leis lhe per mentos ·das Gamaras, proporcionalmente iguaes 
tence, e os ,cargos que lhe são annexos, segundo ao's que vence oJuiz de' Fóra da Cidade de Ma , ' 

por ellas está determinado. Terá o or.denadp e rianna. 
emolumentos pela mesma tarifa que ten;i. .o Ouvi -t E este se cmnprir{i cpmo nelle se contem:. pelo 
dor da Com\lrca de Villa Rica, e receber~ a apo que mando; etc: Dado no Rio de Janeiro, a -20 
!entadoria .e p.ropinas que tinha o ,lugar de Juiz de Maio de 1815.-Pn1NCIPEcomguarda,~Com 
de Fóra extincto; e pela inspecç110 ,que lhe fica os registos c?mpetentes. 
competiQdo na sua Comarca, e jurisdicçiio de In
tendente do Ouro, que ficará exercitan.do, e de

BE.SOLUÇÃO 'DE, 24 DE MUO,va$Sa annual, receberá sómente pela minha real 

Fazenda 2oo:tf> rs. annualmente, . Manuscripto authentico. 


Os limites desta Comarca de Paracatú se.ráõ o 
Rio de S, F1:ancisco e o Rio Abaythé do Sul, e Soôre a duvida em que entrou o Conselho da 
das suas cabeceiras pela divisão que forn;ião as -Fazenda de Lisboa, se deveria ou não ,cumprir-se 
vertentes da serra· até a extrema da Capitania; e o 'decreto pelô' qual D. José Maria de Souza teve 
destes limites .lhe pertencerá todo o territorio até ~ercê de lium lugar do referido Conselho, sem 
con(inar com as outras Capitanias de Goy,az '. e ' d;i dispensa de lapso de tempo; o Conselho, fundado 
Bahia, ficando desta Comar.ca os Julgados q.qe ha em llmna informaçáo que deu o seu respecth·o 
dentro deste Districto, ou .que para o futuro neUe. Escrivão ; referindo-se a hum exemplo de seme
1rnjão .erectos. lhartt'e dispensa, foi de parecer que se não podia 

Sou outrnsirp. servido cr.eii,r os o:(iicios qe hugi -da'r execuçãó ' ao menciOnado deqreto sem huma 
Escrivão da Ouvidoria ,.-de hum M1eirinho, della1, igual dispefls'a r e o Príncipe Regente resolveu da 
e de hum lj:,sc11ivão do seu cargo, para servirem ·maneira s,eguinte: t 

os mesmos pfficios naif9rll.l.~ dosi;~gimentos dell~s. · ' R'esolurão. __i_ffei p·or bem declarar desneeessa
E e~te se cu!Jlpi:i:t;(:t, ,tão int1;ürap:iente coµio ,pelle ~e · riíl a dispensa de lapso de tempo, por nifo haver 
e,on~ér:µ, s.em,d:1,1wi&a ou eJPba.11go. aJgq~ik ,, lei ou ordem que- est-abel.eça, rrazo certo para a 

TOMO ~I. 56 
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execuçã'o d'o·s cTeoreto·s que__s~ diliigirem aos Tri ALVARA.' DE 30, DE MIA-!'Q ,. 

hunaes e se exiec1Hiio •no :Remado do Soberano 
V Coll. :Braz,que os mandou Javra1i. Palacio ·d@ 'Rfo de ~allei·--. 


ro, cm 24 de Maio ele 1815. - Com a rubnca cio Eu o Pl'incipe Regente faç-0· saber aos qu·e este< 

Príncipe Rege.nte 'Nosso Senhor. 


'· 
alYarit com força de lei-Yirern, qne: em rcpresen:

~ ~ 

. ., ' 
PROVISÃO ' DE 29 DE MAIO. 

Mitirnscripto' authentico·. ' 
. r , • , ., 

D J oã~ por graÇl:él de De9s 0 Pri.ndpe, Rpgente 
de Portugal e .dos' Algarves, etc. Faç,9 saber a 
vós Coi:reg;edor da Comarca de $. l\~i-gpe\, que 
1·equerendo-m,e D. Clara Joaquina; habel do Can-: 
to e Medeiros, provisão para adtrtil!li.sbvar os bens 
·vincul~dos eTn que succedeu sua· filha" D. Ann~ 
T~eodo11a ele Mecleii:os, (\~quem he- tt1tol'li· tt'.j>~a~ 
mentci(a, sem.inter,venção·do Jui~ de Orlãos,.e:;re,1n· 
o meio ..elas 11rrematações t;Xn pi:.aça : ,.fui servjdO' 
imdef'erfr a sma )}11etenção: porr obsta11-l.n~ . a exp1·es~ 
sa disposição .~la Orçl. do· liv. r .tiK 8~ § 2f); e 
sendo-me pxcscnte n:o· mesmo requ.epmento o· 
abuso .e ext.orsão qom qu,e no ,luizo" dos Ortãos 
levão dos arrematantes es emolui;ne1)tp~ çle 5 po~ 
centó cled.uúdos elo p1~eço; total daquellas arrema• 
tacões: sou outrnsim scr,vido· reprovar est~ abuso 
e "c.:x torsifo, assim e 1d.q mesmo moclo por que já 
foi reprovado na provisão cle·29 ele Abril c~e 18e9, 
sem embargO' dos , embar.gos de 9brepçao com 
que se lhe oppôz o Escrivão do Juízo, ·pajs não 
con$ta que eUes fo~s.em ju.Jgados pro,vad~s '·nem 
ffiéSID@ que, ft}SS!:lffi effoctiYamept:e r13J;,11ett:idos, 
milito mais q,~ancl0 11a. ".Ossa inforµiação recon!1e
ce.is que J1ão ha lei a\guma. que autoris·e t•e~ 
emolumentos, &endo apena~ f.unclaclo,s no ·es\ilo e 
·eg:ulamento que ha es,tabel~cido , favor cl-0s ~~

crhães e Porteir.o, ~os t:~sos da:,> .ar.rj'!mataçoes 
-v oluntarias, o que qnnca podia ser napplicavel 

,sendo ellas feitas mitre orfãos., p,qi&. q,ue são po1· 
diversas leis prohihitlos sala.rios e:xtraorçlina~ios á 
c.usta dcllcs , _ ainda ,mesmo Qll qul'l .se perm1ttem 
entre aquelles que o não são, n~o sendo P:ºr. iss.o 
<ail: tendh•ei& as .razões ,quq prnclnz1.st;cs da .Ç~mrom
ção~ elo rc.nclimcnto qi,rn.dq con~rari? resyltp. .aos 
ltware& de Magistratura · e ~os mencrn1rn(l9~ o.ffi
cigs, e por consequencia a.os novos \;lireitets del
les : pelo que, est~·anh~1:do-Y,os muito a f~tta de 
cumprimento da pqrtana de í1 dr_ Fe_vere~ro de 
i 81 2 ,, que {os ordonoü· a frn spen~ao mtevrna de· 
taes emol urncptos por i.ntimações competentes, 
enYiando certidões destas intimações; mando-vos 
que façais inteirrime.nte_abolir, J).1~enclo , registar 
esta em todos os J mzos da vo~sa Co.i;na.rca, re-

·m ettenclo-m'e certidões P.os seus r f gistos. ,Curo,.. 
;pci-o· assim. O Príncipe Regente Nossq S.enhor 
.o.rinncl.ou welos .àLinü,tros abai~o assignados, <lo 
s.eu Consel)w e, S!!US Desc111bargadpres .do J!açq. 
.João Pedro Mi:lyna~çh da Fonsec.a ç Sa ,.a; f~I'1 no 
.Jbo. cJe ·,1aneiro, a 29 de: Maio dç 18,15.-;4'B,çmar
d0 José ,ele ~ouza Loba,tp a, !'ez ~screrex. ;-;: Fran
cisco Antanrn e Souza cla .S1lve1,ra,1.-Monsenho.r 
J.H irancla. -Âc!ta~se a f7.. l 14 ~ v.. ·1.º Liv ~ º de líq

- ·taçiio da.s Orde'(ts..que se 'ea;p.~de~ p_e(a Jlle3a elo .De
., $tnnba!T1go </o P.ªGº" J. , , 

taçâo cio Govemaclor e Ca>pitão <:;cncral da•Cap1•
tania de Pernambuco, e· consulta ela l\'lesa cio 
Desr,mbar"O do- Paço AI' ql!le ma1h\.ei proceder' 

b ] d ..mt! foi presente que, paFa· a mel lOP a~ m·1111st1:a
çâo cla ·jüsliça e bem cfo-s povos, eonvmha i;nm~o 
que se creasse huma no"·a. Coma1·ca e ·Ouv1doria 
t:ei·al da Ciclaclc ele OJinda ,. d'esigirando-se-lhe o 
seu territorio cios ·Dis-tvictos mais proximos da 
Comarca de Pcrnambn'Co,. e tambem dá ela Para
hyba ; as quaes, pe'la swa grande extensão e mul
tiplicidade ele nego'Cio's, nào p_?dião sct' pro~icla s-, 
e'm coneiçi'ies cam tanta exacçao como as.nnnha c;. 
leis· cxio·ião; e tendo altenção ao rcfci'iclo· :' sou 
senid'o•tiereai' ·huma no-va Com:ll'ca e Ouv.idoria. · 
Gerà-1 na1Cidade de Oli1~da', que freai':\ sc·ndo a 
cabe·Ç·a cl'a Co'inarca ; assim como a Vilki· elo Re
cife fica sendo cabeça da Comarca de·Pcrn1ambu
co ; e o territorio da Coma!·ca à.e O-linda será' 
composto da mesma.Cidade e seu Termo, e das 
Vil!as e Termos ele fguarassú ,. Pito do Alho , 
Limoeiro e Goyanna; os q·u-aes hei por des 
membrados, os primeiros- cl'o Distri(,) to da Co 
marca ele Pernambuco Y e· o ultimo do• Districto 
ela Comarca da Pa!'ahyha,. a que até agora pertcn
cião, para ficarem formando· o territorio•<la ref'e
rída Comarca de Olinda. 

I'Jei óutrosim p,or 13.em crear os dfficios de Es
crhão e ele l\:Ie~rin ho ela Correição, para se ser
vil·em na·fürma clo·tegimento cloõ mc~mos officios; 
ficando separado·S cios·outro~ semelhantes _?meios 
que 1'1/n~a nas Cómarcas de· que .?stcs s~o des
membradas. O Ou.vitlor que· eu for ser ido no
mear, e seus snccessores, servirúõ o sob1·:_dito 
lugar na conformidade das mi'nhas o:dc?aço~s , 
)'C"'Ímentos dO's ÜHvitfüres Geraes, e mais leis e 

b d .ordens estabeleci as , assnn como o exercem e 
elevem exercer. o Ouviclti.r cl'e Pernámlmco e"o dá 
Para\1yha, cada lrnm nos- seus respecti \'OS _Di.stri~- , 
tos , cpie lhe ficão pertencendo , e q_ue' acn:ia nà? 
f'drão tlcclarados. O Ouvidor dé Ohnda recebera 
'ó seu orctenaclo pela rn.inha Real Fazcncl'a, . e· a 
aposéntadoria e propina•s pela Camara de Oli~da, 
na mesma Í"'ualdacle das que recebe ó Onv1dor 
cl'a Cem.arcaºd() Recife clé Pernambuco, tanto da 
minha Fazenda C'OffiO da Carmar~ ªº llecife. 
·• E por quanto não convem que ~ Jui.z de F.ó.ra 
de Pernambuco, e que o· hc na Vl!rla tlo Reci!c, 

·exercite a juris<licção em dhersa Colil~rca, como 
'o fica scnd& a Cidade e Termo de Oliiida : sou 
servido que 11a sobredita. Cidade e seu Tcn?o não 
exe-rcite 'jurisdicção o Juiz .de Fóra da V11la do 
Recife, e .mandar que na Camal'a se proceda á 
'eleição de dous Juizes ordinaritYs e hüm elos Or
Jãos, segundo as leis, para o exercido' de juris
~cçã·o ordinaria ; ficando tambem 'separados os 
effici'os de dous Tabelliães do Publico .Judicial e 
Notas o dê Escrivão ele Orfãos e <Y de fooquiridor, . ' . ·Contador· e Distribuidor dos que se exerc1tao na 

._Villa dó Recife, haverlclo-os por éreádos de novo 
separadamente. E· o lugar de Juiz ele· Fóra do 
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Recife será i11demnisado da aposentadoria e pro RESOLUÇÃO DE 5 DE JUNifO; 

pinas que recebia como Juiz de Fóra que tambem 


Mannscripto ;mthentico. 
era de 01,lnda ,' pélos rcndinrnntos cla~omarca da 

Villa do Ilecifo, aonde ficará exercitando a ;uris Senhor. - Por aviso de 1,5 de Janeiro p1·ece

dicção. que lhe 'compete;, e no seu rcspccti vo Ter- dente, expedido pela Secr"'.taria de Estado dos 

mo, como <ilé agçJra, . Nego.cios Estrangeir·os e d·a Guerra, foi Vossa Al


E es~c se cumprfoá tão inteiramente c,omo nel teza Real servidCY ordenar ..a est11 H.caI Junta da 
Je se contém, Pelo . que' mando , etc. Dado n.o . Fazenda dos Arsenaes do E.xercito, Fabrica e Fun
Hio, ,de Janeir.o, 1a0s 5o de l\'laio de. 1815. - d,ições, consultasse com effeito o que parecesse 
PmNCIPE c0m guarda. - Com os registos compe- sobre a representação do Depu~ado fotendente 
tentês. dos mesmos Arsenaes, na qual expõe:. que tendo 

sido pratica constante e inalteravel haverem nes
te Arsenal Real do Exercito Ofüciacs d'c· Patehte

l1ROVISÁO 'DE 5 Dli JUNIIO, 1 ' (da mesma fórma, e para .o mesmo fiin que 
l\1nnuscrirto authentico. sempre os houve em grande numero· no· .Ars-enal 

do Exercito de Lisboa~ que ainda. con·sena• 17 dé 
D. João por graça de Deos, Principe Regente differei:ites armas e graduações) não só para se

de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber a rem empl'egad'os effectivamente nos ·di'versos e
''º$ Juiz de Fóra e Officiaes da CamaÍ'a da Ilha mulj.iplicados trabalh0s e ·amanjament-0s· dos pe
de Santa Catha1foa, que sendo-me presente, por • trexos bellicos dos differ~ntes Arsenaes, clo11 quaes 

- occasião das informa9õcs e diligencia a que, éom são frequentemente J'o,,rnecidos os· Regimentos, 
aucliencia do Procuradar da Fazenda· dessa Jlha, Fortalezas, Fabricas. e Capitanias, como tam
mandei .prnceder, sobre o requerimento cm que bem para serem incumbidos de, varias diligencias~ 
o Governador della, D. Luiz l\Iauricio da Silvei- a que por muitas ''ezes se deve· proceder J'óra· do 
ra ~ me pedio por sesmaria os campos de Arassa- Arsenal; e achando-se qnasi extincto <f pequeno 
tuba, que ·estes campos havião sido concedidos numero de Officiaes que neste ha>via para·tal mi
para o uso publico e pastageln dos gados dos nisterio ; por hner f'allecido- o Sargento Mór 
moradores da mesma Ilha, pela provisão regia José Lopes dao Costa, e achar-se impossiJ!iili'rado 
de 2!~ de Março ele 1728, e mandados consena1· po.r molestia para o se1·v,:iço wtivo·O·Ajudanr.e-Na
nestc mesmo' uso pelas provisões de 2 de 1\iaio zario Vaa: de· llarcellos, os quaes o eoadju vavão 
de 1732, declarantlo-se nullas ·as sesmari.as que nos referidos ·~rabaU1os, pois ·qufl•Os tres OfJieiaes 
cm parte dos mesmos 1campos ha1'iiio concedido de Arti.fiües só devem ser. eJiéoL1,1sivamente empre
dous diversos Governadores ela Cap~tania de s; gados nas Oíllcinas pa11a as vigfarem, e ..aos mãis 
Paulo; e attendendo ao que me representúrão o.perarios, a fim ele que se empreguem assiclua
(')S moradores dessa Ilha sobre a puhlica utilida- mente nos seus respectivo~ serviços, e para obvia
de e necessidade, que dos ditos campos tem, e ao remos abusos e extra,•fos de que·taes 01Ticiilas são 
mais que se me expôz em consulta. d'a Mesa do- suscepth·eis, e que a experiencia de quasi 5o an
meu Desembargo cio Paço, em que foi ouvido O· nos l.11c tinha f.eito ctrnhecer, pqr quant-0 t:oda a 
DesemJJargadol' Procurador da minha Real Co- vig·ilancia era indispensavel para. cohibir que das 
rôa e Fazenda, com ·informação do Desembarga- mesmas Officinas não se extraviem generos da 
dor Jufa dos Feitos della : con forqlanclo-me com Real Fazenda ,. nem saião para fóra obrns ali 
o parecer da dila l\'lesa, por minha imrnediata mesmo feitas; evita:ndo-se· tambem que o manejo 
reso.Iu9ão de 26 ele Abril deste anno, fui servido da malícia e estratagema de alguns operarios mais· 
excusar o Sqbredito requerirnel'lto do Govemador,. cuidadosos em extorsões do que em zelai• a Real 
e mandar,, como por esta vos mando-, que vades Fazenaa,, não tornem a o-ccasiona1· o que tem 
i1nvestir-vos na posse dos· 1,eforidos campos de acontecido em clifferi;ntes tempos-;· quanto · mais 
Arassatuba, a hem dos moradores des&a.Ilha e seu que tendo hum daqueUes Qffiçiaes· sido nomeado 
Termo, na fórma que lhe&· foi concedida, pelas J>agador deste Arsenal e mais Repartições anne
provisões acima citadas, dando-me-conta de as- xas,. cujo encargo· o·prha absolutamente de se 
sim o haverdes •ccutado, e· de ficar est<a regis- dar a outni qualquer trabalho,. ha por consequen
tada nos livros compclent{)S dessa Gamara" e nos oia tão sómente dous subalternos que mal podem,. 
,da. mencionada .Provedoria. da Real Fazenda. como· he do seu de,•er ,. desempe·nhar perfeita
t umpri-o assim. O Prineipe Regente Nosso Se- mente as suas respcctisas obrigações·: que · julga
nhor o mandou po1· sea especial m~ndado pelos ''ª por tanto elo · seu dever represi::ntar á V11ssa ·Al
Ministro~ abaixo ·assigna·dos, do seu Conselhô e leza Real a absolut'il necessida<le de se emprega
seus Descmbargacfo1,es il0' Paço. João Pedro May.- rem nest-e Arsenal alguns· Officiaes- das ditl'erentes 
n:ird da· Fonseca e S'á a· foz nCP Rio de Ja1~ eil'o ·,. a Armas, que sejão· hpheis,. e q:ue possão·desempe• 1
5; d'e Junho de • 181~.-·Bernardo- José ele Sotizª nhar com acerto as eommissões·de que.forem.in
Lo'Uato a (ez e~Cr!;!ver: - FraneiSco. ~ntonio· e cumbidos,. dignando-se Vossa Alteza ~eal dar 
Souta· da Silvei.ra. - Monsenhor l\1Jranda. - aquell·as providencia& qne H\e parecerem1justas· a 
Â e/1a·se q f1.. i i16 v. e 11•7 de Lii;. 1 º de 'Notaflio las 1Him do 'real; serviço r sendb 'certo•que· jamai3· po-· 
_Oril~ris q,it? se 'ea:pedem· ps~ Mesa•do ·DíJSBmb~rgo · do deri'a· desempenhaT plenamente ·os deH~res· de·seo 
Pafo-. " · emprego ',. continuando a1s·er-, como ora he, cifec

tivamente occnpac'•) em.trabalhos, . posto· que in
coheventes ao lugar·de ·Intendente qµe exercita, 
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tt.4 ANNO DE UHS. 
e que p1·esentemel'}te não podem }lot· elle ser pra
ticados, e muito menos pelas pessoas que lhe são 
subordinadas, como o ;\lmoxarifo, Fieis e Guar
das, por exigirem aquelles trabalhos conhecimentos 
l\Iilitares. Mandando esta Real Junta ouvfr ao 1Je~ 
Deputado Desembargad

1

or Fiscal, o mesmo res
pondeu·: que a execução das muitas ordens com
mettidas por esla Real Junta ao Intendente do A·r
senal, e de outros muitos objectos de que se aeha 
encarregado, eie:ige a providencia que o mesmo 
Intendente representou neste reque1·imento a Vos
sa Alteza Real ; maio'iwente quando ella não gra
va a Real Fazooda; por.que sendo os Officiaes de 
differentes armas tirados dos addidos ao Estado 
Maior para terem exercieio neste Arsenal, perce
bem o mesmo soldo que estão vencendo, ao mes
mo tempo que o-r.eal serviço militar não soffre de-
t•rimento a·lgum, por nãó sahirem os sobreditos Of
ficiaes de Corpos effectivos que commandem ·' po
e1endo até ·no mesmo Arsenal serem empre,,.ados 
Officiaes reformados, a exemplo do que seº acha 
estabelecido no Arsenal de Lisboa, aonde se vêem 
empregados 17 Officiaes de di l'ersas Patentes, de 
todas as Armas,· desde Tenente Coronel até se
gundos Tenentes, e entre elles o Major de Arti
lheria reformado: que estava por tanto nos ter
mos de ser consultada por esta Real Junta a re
presentação do Deputado Intendente, para Vossa 

, Alteza Real nomear Officiaes de diversas Armas 
que forem do seu real agrado, para terem 0 exer: 
cicio das suas Patentes neste Arsenal, na mesma 
fórma que se acha estabelecido 1 

1
10 Arsenal de 

Lisboa; <)vista de que parece a esta Real Junta 0 
mesmo que .ao seu Deputadô Deseqibargador Fis
cal, com quem inteiramente se c\) nforma, para ' 
q!-1e Vossa Al:eza ~eal se digne con q~dei· dous Offi
ctaes de Artilhena, para que esteião ús ordens 

OFFICIO DE 8 l>B IUNIIO. 

.Ptlaouacripto authcotico. 

O Príncipe Regente Nosso Senhor,' p'Ol' justos 
motivos que lhe forão presentes, he servido 01·
denar que por essa Intendencia da Marinha se 
abonem de ora em diante a Frei Custodio de Cam
pos e Oliveira, como Cirurgião Mór das Arma
das'· ~s comedorias correspondentes,ao posto de 
Captt-ao ele Fragata, de que tem a graduação, na 
conformidade do que já se .pratica com o Physico 
Mór d~s Armadas; o que participo a Vm. para 
que assim se execute. Deos Guarde a Vm. Paço, 
em 8 de Junho de 1815. -Antonio de Araujo 
Azevedo. - Sr. José Maria de Almeida. 

rnovrsÃo DB 1.2 DB JUNHO. 

M ·a_nuscr1pto nuthentico. ' 
· 

D. João por, graça de Ocos, Príncipe Regente 
de Po1'tugal e dos Algarves, etc. Faço saber a vos 
Juiz de Fórn da Cidade de S. Paulo, que sendo 
vista a '\'Ossa representação de 12 ele Dezembro de 
1815, sobre o excesso praticado pelo Vereador 
mais velho, Bento José Leite Penteado, em man
dar prender ao Escdvão do Alcaide, não estando 
elle revestido da autoridade ele Juiz po1· bem da 
ordenação, e sendo a este respeito ouvido o De·
sembargaclor Procurador da minha Real Co
rua e Fazenda, depois de haver-se prncedido á 
necessaria informação, sou servido declarar-vos 
que muito bem obrastes em mandar soltar ao re: 
ferido Escrivão do Alcaide, pois que aos Officiaes 
d? C_amara n~o compete em caso algum a juri~
dicç~o_coactlva, como lhes ?1ª?do advertir por 
prov1sao da data desta. O Prrnc1pe Regente Nos

desta Real Junta, e com particul ~ridade do De- · . so Senhor o mandou pelos Ministros abaixo assig
putado Intendente, para as diligencias que occor

. rcreI? neste Arsenal. Rio de Janeiro, 1g de Fe
vere1ro de 1815. - Carlos José dos Reis e Gama. 
João Gomes da Silveira. -Marianno José Pe
reira da Fonseca. -Manoel Carn'eiro de Cam
pos. 

Reso'l1tçüo. -Está bem, e darei a providencia 
necessaria. Rio ele Janeiro, 5 de J unho de i8t5. 

1 

-Com a rubrica do Principe Regente Nosso Se
nhor. -Registada no Liv. 2º de Consultas a fl. 56. 

DECRETO DB 6 DE JUNHO, 

Maouscripto authcotico. 

Tendo attenção ao que me representou em seu 
req~er1men:o João. Capistrnno de Figueiredo, pri
me1~0 Escr1ptur?r10 graduad~ da rontadoria da 
l\'larmha desta Corte: sou servido ordeu.ar que el~e 
vença de ora em diante. o ordenad\) de 48o:tf> rs. 
annuaes, como foi arbitrado pa1l·a hum seme
lhante emprego na Contadoria d~ Marinha de 
Lisboa. Antonio de Araujo Azevedo, etc. Pala
cio do Rio de Janeiro, em '6 de Junho de 1815. 
- Com a rubrica do Príncipe Regente Nosso 
_Senhor. 

nados, do se~ Conselho e seus Desembargadores 
do Paço. ~oao Pedr~ Maynard da Fonseca e Sá 
a fez no Rio de Janeiro, a 1 2 de Junho de 181 5. 
-Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever. 
-Francisco Antonio de Souza da Silveira. 
Monsenhor Miranda. -Acha-se a fl. 116 B v. do 
Lit'. I ºde Notação ,das Ordens que 1Je ea;psdem pela 
Mesa do Desembargo do Paço. · 

' 

DECRETO DE 1.6 DE JUNHO, 

Manoscripto authen.o. 

~or justos motiv.os qu~ me forão presente-s, 
hei por bem conferir aq Bacharel Francisco & 
Brito Bezerra Cavalcanti de Albuquerque, Pro
curador ~a Real Fazenda da Capitania de Per- ' 
nambuco, a quantia annual de 160:/J> rs., a titu
1~ ele ajuda de custo, além do ordenado que cqm o 
dito emprego perceb.e,_paga aos qu .ar~eis, na fór
ma das minhas ·reaes ordens: graça esta que não 
.servirá de exemplo. O l\'larqljez <Je Aguiar, etc. 
Dolacio do Rio de Janeiro, eiµ 16 de Junho de 
1815.-Com a ruÇric;i. do PrincipeRegente Nosso' 
Senhor. -E:ctrahida do Liv. 4º de Registo de Decr1

. tos do annqfi.e ,s14 _a Outubrq de 1818, a fl· 49· 
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llESOLUÇÜl DE 21 D.E JU!\"HO. 

l\Janusc,ripto authcMicu. • 

Senhor. -Nesta Real Juota da Fa<'Alnda doa 
A,rscn.aes do Exercito, Fabri.eas e Fundições~ re~ 
.prcscnt0u .o s~ Dep.1.lt.a<lo J.Htendente., que, sendo 
nécessario e muito Htil 'ªº real seniço . fornece~· 
este Arsenal de madeiras de qualidades proprias 
para o carretame dos parques de artilheria, e das 
fortalezas para os dos morteiros, obuzes, c.arros~ 
marrnhcgos, reparos de costa, c.afres e tinas de 
.baterias, e outros objectos iodispensaNeis aos 
Rea-e:> Exe.rc~tos, bem eomo .guaritas,, carros de 
fochina, tinas, barris, baldes, selhas, carroças e 
.canros para a conducção.d'agua dos regimen,tos , . 
e para outras differentes repartições do .real ser
' ' iço; e que passando a fazer o mais euidadoso 
.mrnme por pessoas habeis, .paríl se obter, sem 
graves clespczas nem ~·exame dos habitantes, o 
hom fornecimento das ditas madeiras, lhe tinhã,a 
informado não s6 dos lugares donde facilmente 
.se podião fazer os c6rtes nos portos do Sul com 
grande abundancia , . e com a mesma facilidade se 
.conduzirem' para esta Côrte, e por preços tão 
commodos e tão lucr;itivos á Real Fazenda~ qµe 
julgaYa merecerem por isso a attenção de Vossa 
Alteza Real, para dar as providencias que exigem 
objectos tão uteis e tão indispensa \'eis ú <l.efeza .e 
.conservação do Estado; que a relação inclusa, 
que tinha a honra ·de apresentar a Vossa Alteza 
Real, era feita· pela disposição cios prfocipaes e 
mais sensatos comlnereiantes de madeiras eles.ta 
Curte, e concordàva com a pratica reiterada que 
tinha tido ha vinte e seis ànnos nb serviço effecti:vo 
do Arsenal; que por clla se conhecia' a differen,ça 
dos preços e vantagens da Real Fazenda~ a qual 
augmentaria na razão de huma bem regulada 
economia; que da outra relação tambem inelusa 
vião-se os lugares onde se podião mandai· fazer 
os córtes das madeiras~ das qualidades nellas 
mencionadas, sendo remettidas para .este Arsenal 
as primeiras que se pr·omptificassem~ com os seus 
preços, para se conhecer a utilidade que disto 
resulta ; que a relação das madeiràs de cpnst~·uc
ção que remetreu a .es.ta' Curte o Go,•ernad,Qr de 
Santa Catharina, em data de 26 de Outubro de 
1811 , tinha grande ditferença para mais nos 
preços das madeiras que se gastão neste Arsenal; 
que outro prcjuizo <la Real Fazenda~ não menos 
attendi vel, era virem as madeii·as para o Arsenal 
ain<la ''erdes , e..obrigarem as precjsões a fazerem~ 
se reparos novos e eoneertos de outros, vindo por 
isso em pouco tempo a ficarem incapazes de ser
' 'ir, perdjdas as madeiras e os jornaes que nelles 
se empregão, e mais que tudp as direcções das 
pontarias, .consequencia infallivel da irreg~lari,.. 
dade dos reparos; que era por isso que júlgav~ 
deverem-se fozer os córtes de madeira em tempo 
proprio para se conservarem , e seccarem ao 
abrigo µo tempo nos novos telheiros que par~ 
esse effeito juntamente se cdificare,m;neste 4rse!:' 
nal, ha:ve,1?:çl,O sempre madeiras prompta& ,e .em 
bom estado, sem precisão de se compraren:i por 
p\'.eÇ</S av-qltados aos commerciantes deste gene
1ro. A vista do que, send9 d.e gr.~n~e n.ece~s~d.~1 

TGlllO JI,
1 

de neste Arsenal Real do Exercito as madeiras de 
que trata o mappa incluso, para se construirem 
os reparos da costa necessarios á Fortaleza e S. 
Jo.ão da Barra, como determinou o real aviso de 
25 de Nov.emhro de 1812; esta Junta o repre
sen.ta á Vossa Alteza Real, afim de que, expedin
do-se da competente Secretaria de Estado as 
necessarias ord.ens, seja fornecido este. Arsenal 
das d'icas madeiras ·com a passivei brevidade , 
fi.cando o mesmo Arsenal obrigado a satisfazer 
pelo 5eu cofre todas as despezas que se fizerem 
com os córtes e conducções das ditas madeiras. 
Vossa Alteza Real porém mandará o que fôr ser
vido. Rio de Janeiro; 6 de Julho de 1814. 
Caetano Pimentel do Vabo.-Carlos José dos 
Reis e Gama.. -João Gomes da Silveira da Fon
seca.~ l\lanoel Carneiro de Campos. 

Resolução.~ Pela Re~artição da l\farinha man
do expedir' as minhas reaes ordens, para que 
pelos :eórtes de madeira·s já estab.elecidos em dif
ferenles partes, faça igualmente o fornecimento 
das que forem n.eeessàrias pa~.ª o Arsenal do Exer
cito, por onde se pagaráõ na devida proporção as 
resp,ectivas <lespezas ; e ·a Junta fa1·ú subfr á mi
nha real presença relaçées espeeificadas das qua
lidades, clâmcnsões e quantidades das que neces
sita, segundo os lugares donde devem vir. Palacio 
do Rio de Janejro, 21 de Junho de 1815,-Com 
a rubriea do Principe 6.egente Nosso Senhor.
Registada a ft. 21 do J,i:v.. 2• de Beg. de Consult~. 

~rnsv,,LJÇÃO ,DE 23 DE JUNHO. 

, Ma.o'uscript? authel)tico,. 

.José Pedro de Oliva representou, que fa~endo~ 
lhe Sua Alteza Real mercê da propriedade do o.ffi
cio de Inquiridor das Justificações da Real Fazen
da do Es,tado do Brazil, vag-0 por fallecimento de 
Placido l.Uanoel Alves da SiLva , e qual peFcebia ~ 
80:/i:J rs. .annuaes de seu ordenado, e como, para 
se lhe fa~er o seu assentamento e passar a,s1;1à car
~a, precisa que Sua Alteza Real lhe mande deela
car o mesmo ordenado que leva;va o sen .anteces
sor, na confurmidade dq: seu .requerimento, por 
que foi attendido e lhe fez a graça,. Consulta de 
11 de Janeiro de 1815. 
. Resolução. ..,,... Hei por bem que a quantia de 
80:/j) rs. que percebia .Q an.tecess.or do supplican
te , se repúte como ord.enaclo do officio de Inqui
~idor das Justificações da Real Fazenda do Estado 
do Brazil, de que lh.e fiz mercê.. Palacio do Rio 
de .Janeiro, 25 de Junho de 1815.-Com a ru
brica de Sua Alteza Re,al, ,..-Acha-se no Liv. 14 de 
Çonsu.J,tas do Conselho da Fazenda,. a fl,. 74, 

J'J\,OVISÃO r>-,. ~6 DE IUNHO! 

l\faous.cripto aütbeotico, 

D.• João por graça de Deos, Principe Regen.. 
te de Portugal e dos Algarves, etc. Faço sa... 
ber a vós Ouvidor d.a Comarca do Ouro Preto, 
que , representando-me_ a Camara da Cidade de 
~hri.am:ia, sobre os provimen~os dados por vós a 

. :),...· 
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respeito da creação dos Engeitados, nos quaes 
deferindo ao t'equerimento do Procurador della ~, 
mandastes 'lll°atricular hum que el'a branco, orde
nando-lhe, quanto ao .outro que era pardo, que 
indagasse quem era seu pai para se '1he entregai· 
por termo: fui scnido ordenar-lhe que recebes
se, mati•iculassc e mandasse criar tod-as as crian~ 

. ças ·que lhe fossem expostas,. sem ditl'e1·ença ou. , 
attenção ú diversidade de o@r, porque todas· eUas 
tem dii1eito á minha real protecção; e que nunca 
entrasse na indagação dos pais das crianças ex
postas, porque, além de ser essa indagaÇão muito. 
iBcoherente e absu\·da, he tambem C(')ntraria aos 
fins .do estahele'cimen·to da cr1açã@. dos expostos. O 
que mando 1partioipar-vos pa•ra: vossa intelligen
cia. O Pl'incipe Regente Nosso• Senhor o mandou 
pelos l\'1.inistros abaixo assignarlos, do seu Con
selho ·e seus DesembaTgadoves do Paço. João Pe
dro Maynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de Ja
neiro, a 26 de Junho de 1815. - Bernardo José 
rle Souza Lobato a fez escrever. - Francisco An
tonio de Souza da Silveira. -Monsenhor l\liPan
da. -Acha-se â 'fl. i 17 v. do Liv. · l ºde nota(JÜO das 
Oi•dens que se ea;ped:em pela M(}sa do Desembargo do 
Paço. 

ALVAnA' DE 27 .DE JUNIIO. 

Coll. Ílraz_. -Delgado. 

Eu o Principe Regente fa~o· saber aos qu~ este. 
alv ará ,·irem, que seodo-me pres~nte o requeri
mento dos moradores do lugaL' de Itapemerim da 
Comarca do Espirito Santo, pedindo que hou
Yesse de erig·ir em ,Villa: e verificando-se, pelas 
informações que sobre esta mate ·ia mandei to
mar, que o so.hredito lugar ·, situai:lo- na margem 
do Rio Itapemedm, era bastante[nente populoso
e apto paraise·augmentar emhabitantes, pelascorri-i 
modidades que oITerecia a · naYeg~ção· do mesm@ 
l'io, e· fc11tilida<le dos terrenos qq·e lhe sã-d ·con
tiguos; e que. perten:eendo, até ª&·ora. ~ Villa de 
Gl,laraparim , - era inoommodo o recurso dos P°"' 
vos e administração da Justiça, por lhe ficaT .de 
permeio o Termo da Vi\la de Bepavente: tendo 
!iObre isto mandado consultar á l\lesa do Desem.:. 
hargo do Paço, e em a.ttenção ao referi:do-,. con

, formando-me com o seu parecer, sou se-n~id0 
crear em Villa o l,ugar de ·ltapémerim, cem a.'ile
nomina!j!ão de Vill.a de·Itapemei:.im, e or.denatt -que 
5e elejão do'us. iJ uizcs Orcl.inarios ,. •hum ·d'Os•ÜJ?fãOSj 
1;nes Vereadores, hum Pro.curadou do .Conselhd11e 
·dous Almotacés ;. os quaes aooünistrarúõ a Jus'tiça 
na conformidade dos .regimefutos ~ue lhes são.da
dos pelas ordenações, e segundo·minhas le1s e es• 
tilos do Rein'tl •. E •he-i .outrosim por 'bem crear 
dous Officios de Tabellião do Pubfico, Judicial e
Notas da mesma Villa, _ficai:ido ao r.rimeiro Ofil
cio annexos os d'e 'Escrivão 'da 'Cariara, Alrnota
ceria e Sisas; .l'l ao.segundQ o clc, ~scril·ão dos Or
fã·os: e os Ofilcios de Alcaide e Escrivão <lo seu 
cargo,, os quae§' totlos senirltó ,os 1 :scus'<~argos na 
conformidade ~ag. feis0 .et regünentgs.; que lhes sãó 
estab'ólccid'os. . , • . 1 ! 

1 , J ' 

A' ·referida Villa ,ficará par Terrn0 o •Distrkto 
ac!uaLda l<'regl:lezia d·e Nossa Senh'o·va do·Ampato 

da mesma PoYoação, e se lhe <le :; tinarii hum ter
reno até meia legoa cm quaclrd, para a exlensiio 
elos seus erlitlcios, rocios e logl'adouPOS de seus 
m6radores, e aonde houv•cr te1Tc110 devoluto, e 
lhe darú para seu patrimonfo huma sesmaria <le 
huma lc·g'oa em quadro; ou sepa1·allamente, se 
assim mais convier, quatro de meia legoa ·cm 
quad1•0 cada huma, pâra a mesma Camara poder 
afforn1· cm peqnehas porções u culliyaclores, na 
forma cenccdida ú Villa de l\focahé ; lhe ílcariio 
pertencendo· lambem para seu i·endimen~o todas 
as rendas que no territoria do · seu Termo co
hra va a Vi.\la de Guaraparim, donde fica dc'
membraclo;. e goza.rú ·ele todas as prcrogathas e 
privHcg'ios ele qne g·ozão as mo is. Vil las de ni eus 
llci-nos·; levantando-se pelourinho, casas de Ca
maras, Ca<lêas e· mais officinas i1 custa dos mo
ra<loreS' da mesma Vma, o c1ue clles mesmos re
querem, e dcbai,xo das ordens <la !\lesa <lo De
sembargo do Paço. 

E este se cumprirú como nelle se contém. }'elo 
c1ue mando, etc.' • Dado no llfo ele Janeiro, aos 
2:;' de..Junho de 1815. -Pnrncwll com g·11arda. 
Com os registos competeiites." · 

HISO JlE 3 DE JULHO. 

Mnntiscripto au'l'hcntico. 

'J,'en<lo levado ú rcdi presonça elo Prin t: ipe lle
genté meu Senhor,. a conba . da J u-nta Direetoria 
da B.egia Officina Typographica e Fabrica elas 
Cartas de Jogar., datada de '.tí <le Ju11ho ultin1u, 
sobre a fiança q.ue deYe prestar o Almoxarif'e Joa
quim José da B.ocha: foi o mesmo Au.gusto ,Se
nhor senido cle\ermi·nar, que a sohrerlita. Junt,a 
faça entrai· nG exercicio- ,<lo· seu emprego o, refe
rido Alm,ollíarife, sem o 01111s Je pre, tar fia1) ça , 
na eonformidade· da lei de 22 de Dezembro de 
17fü, e. do- decreto .cfa sna n.omeação, sendo os 
pj'pstarneptos Ôap conLas- men~acs do dito A lmo-~ 
xal'if'e a segtu·ança do seu . ~·ecebimento. O que 
Vm. fará presante na sofi.recJ'ita Junta, para que 

-nssim se ex;ecute. Deos guarde a Ym. Paço,, cm 
:'.).de Julho de 1815. -1\larquez de Aguia1 .. -Sr. 
J.l.residen.te da Junta da1Di!·ecção da B.ogia Ofllci
na Typograp iica. :-Acha-se no Li.v. i º d.e Reg .. 
de Deci·etos e Atisos á 1mpressiio Nacional~ a f!.. (i V
,. 

'' â!EV~ni' 'Dli 3· DE Jllll.110'. "' 'J · 
• l.i

c-0n: B'rai. - D'elgndo. 

· · Eu o Pl'ineipe Regente fa'ço s-aber aos' que··o 
presente alvarit com força ele J.ei virem, que ten
tlio sido insthuida a Companhia d·as Hcaes Pesca
das : das costas do' ~lgarve pelo Scnh01· Ilei D. 
José ," meu augu!fto avô de: gloriosa memoria ; 
l'lO· ahal'á de 18 ·de Janeii•o de 1765, para: aca1:1
telar e vemetliar o ·estàdo de decaclencia e iabalii
wient'o' a que efürs ha<viãro C'hegado, ou pOt'.-falta 
d'eº'fimdos· eu ·p-ela d<ilnin.üição das pescas, <Ytl'por 
eri'os de admipistra~ão ; de tal sorte que pouco 
ou ;nenham proveito resultaya ú minha Real Fa~ 
zenda, e o Rein01 de Algarve ia ertlp'obrccendo 
e 'di.JJJi,nn.indo progressiTamentcj_ em popt1làçiio e 
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ugric:ultura, reduzindo-se os seus habitantes a 
extrema pobreza; e mostrando a experiencia que 
cio referido estabelecimento se segufo hum gran
de augmcnto deste ramo de industria nacional" 
crescendo a prosperidade e riqueza cio.paiz, e as 
minhas rendas reacs, prorogando-se par isso por 
qnal!'a vezes o tempo ele sua dur.aç,10 : foi-me 
presente, cm consulta da Real Junta do ·Commer
cio, que convinha ao bem do meu real scrYiço e 
á prosperidade do Reino cio Algarve que conti.
nuasse a. Companhia por mais tempo, debaixo 
do mesmo plano com que fôra erigida" e só' com 
algumas moclifiéações e alterações que as circuns
tancias e mudanças dos tempos fa11.ii.io necessarias, 
dcsaltcnclidos todos os mais planos que se propu
nhão, por pessoas que pretendião tirar proveito 
do que se acha'' ª creado com os fundos e traba-. 
lhos olheios, pretextando o hem publico e felici
dade dos povos, quando era o motivo principa.I o 
,;eu particular ,iptercsse ; e mui pouco •élifferião 
do systema por que se governa a Companhia es
taheliecida, que continuaria a prospe11ar,. clig-nan
do-me tambem · conceder novamente a isenção 
dos direitos do peixe secco e sal-gado, 0utorgada 
por dez annos no alvará 1le 18 de Junho de 1787, 
e renovada pelo de 5o ele !\larito de 1 ?97· Tendo 
co11sidcração a todo o referido, e a que· estando 
verificado pelas averiguações a que man_clei pro
ceder, lJUe da conserva~;io tia Companhia com. 
as alterações e modifiéações que me t:orão propos
tas resultão vantagens certas e innegaveis ao bem 
publico e particular elos. meus fieis vassallos ; e a 
que não convem cm estabelecimentos desta im
portancia , que o tempo e a experiencia tem 
mostrado serem vantajosos, mudar para outi·os, 
por mais bem cumbinades que pareçãe , que. po
tlem falhar: querendo animar cada v.ez mais as 
pescarias, pelo augmento que produzem á riqueza 
nacional, e porque s~ío a origem e hcrço da mar 
rinha mercante e de guerra; e ~confo1man1lo-me 
com ·O parecer da referida consulta, e com o de 
outras pessoas doutas e zelosas do meu real sot·,. 
' 'iço-, hei por hem determinar · o seguinte : 

1. º A Companhia das Reaes Pescarias do Rei.,. 
no cl.o Algane du.i'arà por mais· dez annos conta
dos do fim da ultima• prorogação·, e debaixo das 
condições approvaclas pelos a-lvar.iis- de i 5 de Ja
neiro de 1775 e 4 de Setembro. de 1·790, e com 
a!- seguintes clisposiçiiles .. 

2.º Para que ·não _aconteça impedir•se indis
tinctam~nte a pescaria elas outras artes no termo 
Jas Reaes Armações , antes possão füTemente 
praticar-se sem que mutuamente se prejudiquem, 
mandará a Companhia im.mediatamente proceder 
ú sua custa, e com assistencia dos pescadores 
mais intelligent~s, a huma demareação geral dos 
<listrictos defcsos para as reaes pescarias,. como·· 
já se praticou em Lagos. 'J 

5. •1 Igualmen~é proeederá a 'hum exacto e es
orupufosó alistamento d'e fodos- os maritimol':,e 
pescacfores que forem capaíes para ' o sel'Viço das 
Reaes ' Armações, afim de que sem coacç.ão sejã~ 
todos empregados nellas, e se aproveitem dos 
se11s inter~ses por huma distribnição regular, e 
não pelo line arbítrio elos AdministradoPcs. · , 

í~. º Não sendo conforme á razão nem ú i.ustiça 
que depois de quarenta annos se conservem ain
da os mesmos salarios das . Companhias ; arbi
trados pelo aviso de 12 de Fe,·e1·eiro de 1775, 
quando a mudança, augmento e carestia de todos. 
os objeclos precisos para a neccs~aria subsistencia 
tem feito crescer o seu preço, cerno naturalmen
te acontece ; ficará vencendo daqui em diante 
cada homem ele serviço, no tempo das armações, 
240 rs. por di a; os· pcrguiceiros e atalaias, 560 rs.; 
e os mandadores, {i8o rs.; além da distribuição_ 
elos 12 por cento na fórma estabelecida. 

5. • A Companhia augmentará tambem ~ com a 
devida regularidade, os ordcn ados dos seus Ad
ministradores, para poderem Yiver com a co.m
modidade e decencia necessaria ; e os Directores 
te"rúõ particular cuidado em que elles evitem ·o,s 
~xtravios que fazem os copejadorcs ,, e ' 'enha á 
lota to·clo o peixe que se pescar para pagar os de
vidos direitos ; bem como em que os mesmos 
não tenhão associação, ou interesse directo ou 
iudfoecto com o.s mereadores ; sendo immecliata 
e irremissivelmentc expulsos dos .seias empregos, 
logo que conste legalmente que contravierão a 
esta minha real determinação. 

6. •· A mesma Companhia se empregará com 
zelo e desv.elo, não só no aúgmento das Reaes 
Pescarias do atum e corvina, mas tambem no 
restabelecimento das artes da sardinha, e d.e toda 
a mais pesca de rede;. J.inha ,ou anzol, . propria 
para ,seccar e salgai·,. afim de que se não -perca, 
antes se ap11ove.ite ' o mais que fôi·, possivel, e se 
diffunda per· tod0 a. Reino esta massa de i;iqueza 

· cl'e que tanto abundão as costas· <lo . Algarve. 
7. º Desejando pl'Omover as· pescarias em g·!_!

ral, e o genero de industria de seccar e salgar o 
peixe, que hc mais hum man·ancial de riqueza 
que diminuirá a importação do peixe seoco elos 
estrangeiros, e fartará a classe indigente dos meus 
fieis , ·assallos que fazem uso frequente e ordit13rio 
desta· qualidade .ele alir:ncnto ; e attendendo que a 
diminuição apparente das .rendas reaes ,deste ge
nero sevá compensada com o augmento das 
pescarias que po11 este· modo se promovem, e a 
que as rendas do Estado crescem á proporção do 
augmento que ' reeebe a riqueza nacior.al. p lo 
maior coRsumo de todos os ()bjectos de precisão 
e luxo·: hei po1· hem conceder. por dez annos a 
isenção dos · direitos do peixe secco e salgado,. na 
fórma em que já fôra concedida pelo alvará. de 18 
de Junho de 1787 ,. e 5o de Março de 1797 .. 

Pelo que mando, etc. · Dado, no PalaciQ do Rio 
de Janefro, em 5 de Julho de 1815.-PRINCIPE 
com guarda. - Manquez, de Aguiar. - Com os re
gistos competentes.. 

•l 
GaH. füaz;~Delgado, " . 
" ! ' ·' 

Eu o• fü1incipe· Regente faço sabei: aoti que ,o 
presente alvará com força .de lei vir.em, .que ten~ 
dü determinado no § 4º do alvará do 1 º '1e De
zembro de 1 804 , promulgado com o fim ?e 
prom<ner 0 adiantamento das 8cicncias, e a re
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gularidade dos estudos da Universidade de Coim
bra, e de estabelecer melhor methodo ele p1"over 
as Cadeiras em Professorns doutos e idoneos, que 
os D.outores oppositores fossem obrigados a es
cre'Vet' em cada anno dissertacões sobre materias 
de sua escolha, as quaes, sendo entregues á Con · 
gregação, serião julgadas pelos J,enles Censores 
<le cada lmma das Faculdades Academicas, por 
quem se distribuissem; para que por e~te meio o 
mais seguro e capaz de ava\iar o merecimento 
e adiantamento litêrario, fossein 'Vencendo anti
guidade até serem empregados no Mag·isterio , 
quando 'Vaga~sern as Cadeiras, aquelles cujo maior 
numero de disser~aç.ões me1·ecessem appro.vação 
elos referidos C.cnsol'es: eonstou na minha real 
presença, que não se tem 'Verificado esta pro'Vi

' dencia, poTque apenas as escrevêrão e entregá
J:ão no anno seguinte á promulgação do ahará, 
deixando ele contin1e1ar-se até agora; e ,que os 
Douto1·es oppositores, para se excusarem clesla 
falta, allegão que esta legislação pôz no poder e 
arbitrio de dous Lentes Censot·es que podem ser 
pouco exactGs ou apaixonados, o decidir ela sor
te de cada hum delles, reprovando sem justo 
mofrvo alguma dissertação, pela qual perdendo 
hun). anno vem a perder a antiguidade que ti
nhão J e que póde ser•a causa ele não sei:em já
mais Lentes; pois c1ue, supposto por via da im
pressão possão reparai· a sua reputação , não 
i·ecuperão o direito de ser promo,1idos segundo 
a sua antiguirlaàe; e que sendo aquella appro
'ViiÇão ou reprovação huma ' 'crd11cleira senten
.ca, não éra conforme nem arazão, nem ao clirei
~o, e hem dinda ao antigo methoclo de prover as 
.Cadeiras por concurso, e á disposição da lei do 
Reino em casos analogos, que se decidisse só 
pelo voto de dous Lentes, a quem vinha a ficar 
pertencendo o direito exclusivo d~ approvar ou 
reprovar os que quizessem, para o que podião 
influir cap1·ichos e parcialidades muito communs 
em semelhantes corporações: e torr1ando em con
sideração todo o referido ; as inquietações e mo
vimentos que tem resultado da sobreclita disposi
ção; o p·oder que po1· esta éausa se tem arrogado 
os Lentes sobre os Doutores oppositores; a agi
tação de espírito destes; a falta de harmonia e 
boa intelligencia .entt'e huns e outrps, e a deser
ção que por estes motivos se tem f~ito das facul
dades e ser-viços da Uni"ersidade: querendo re
mediar estes inconvenientes, e 1·estituir ao Corpo 
Academico a paz e sooego necessarüo pam pros-. 
perarem os estudos e o angmento das sciencias, 
que muito desejo adiantar e prqmover ~ para 
crescer e medrar cada 'Vez mais a instrucção pu71
blica., e para se formarem cidaclãos benemeritOs 
e uteis á Igreja e Estado, e consel"Var ao mesmo 
tempo o uso das disser,tações, com o q mais se
guro e menos equivoco methodo de c,qnhecer-se 
o merecimento e ptqgresso· !iterado cl,qs Douto7 
res oppositores 1 assim na copia das 4outrioas, 
como na seliicção das materias ,efom go~to ele 
escrever, e o mais proprio p~r.l:' excitar a .emu:
mulação entre 9s concorrent~s, ~em que tenhãq 
lugar os · ~rbitrios e 'dissenç9es' ~citna referidas: 
tendo quvido o parecer ·de pessoa doutas e ze

' • • • • , , 1 t'. 1 ., 1 ,• '.. ., .J 

losas do meu real serviço: hei por bem cletermi. 
nar O• seguinte: 

1. º As clis~ertações annuaes que os Doutores 
oppositores devem fazer e entt·egarem ú Congre
gação, sendo vistas e examinadas pelos Lentes 
Censores na fórma estabelecida, remelter-se-hão 
por estes com o seu juizo_por escripto, em que 
cada hum. exporá o que sobre ellas entende 1: 
Congt·cgação ela respectiva Faculdade, a qual de
liberando acerca das censurns, e conforme a opi
nião que ti-ver, decidirá ela sorte da dissertação, 
approvando-a ou reprovando-a, ou por unifor
midade ou por plut·alidade de votos. 

2. º Como por esta fórma os Censores não jul
gão def)nitivamente, mas sómente informão com 
o seu parecer a Congregação da Faculdade, <lo 
merecimento das dissertações; só se fará men
ção na impressão clellas da approvação da Con
gregaçãa· da Faculdade. · , 

5. º (lbm estas modificações se continuará a 
uhsenar exactamente o referido alvará do 1º de 
Dezembro de 1804, em tudo o mais que neNe se 
prescreYe; 'Vigiando na sua ohservancia o Refor
mador ·Reitor, e devendo represeoiar-me toda a 
infracção que houver, para dar as providencias 
que pa1·ecerem justas e neccssarias. 

Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio 
de Janeiro, em 12 de Julho de 1815. -PRINGIPE 
com guàrda. -1\'.larquez de i\guiar. - Com os re.,. 
gistos 1competcntes. 

DECRETO DE 12 DE JULllQ• 

Coll. Braz• 

Havendo sido extinctos os lugares de Intenden, 
tes do Ouro da Capitania ele Minas Gcraes, pelo 
alvará de 6 de Dezembro de 181 1 , servindo em 
seu lugar os Juízes de Fóra então crea\los ; e 
tendo-se :verifica\io esta dispo,.;ição sóment.e na ~ 
Comarcas do Ouro Preto, Rio das Velhas e Rio 

·das Mortes: hei por bem q~1c o mesmo se prati
que na Comarca do Serro do FriQ, seqindo o 
Juiz de Fúra da Villa do J.>i:incjpe p lugar de In
tendente, assim e do mesmo m9do que se acha 
disposto no sobredito alv~rá a respeito do~ Juizes 
de Fora de Villa H.ic;i.? Sabará e S. J.oão d'El-Rei. 
A l\1esa do ·Desembargo do Par.o o ienha assim .en
tendido e faça exec9ta.r, niio obst11-nte quaesquer 
leis, ordens ou disposiçõe~ em cqn.trario. Pala.cio 
do Rio de Janeiro, ~os 1.i de Julho d,e 1.815. 
f:.om ~ r~bri.ca do Priqcipe Regente JS' osso Senhçr. 

,.. 

ALY'AR/ DE iff DE J.ULHO:
l" 

Manuscripto authentico.. , 

Eu o Príncipe Regente faço ,sab,cr a.os ,qu,e Q 
,presente alvará virem, que tendo creado é man
;cijtdo e1'igir, pelo alvará de 19 de Julhp do ar no 
passado de '1814,, a V.illa. de Santa M~ria de Ba,ç
pendy' cr~and.o ao mésmo tempo os officios"q.ue 
parecêrão sufficieotes á boa administração da 
.justiça no seu ·.Di8tri'cto , chegou á minha real 
pres.ença, .em rep11es.eot;~çã.o do ~~vi.~o.r ~'1- ~?; 

http:officios"q.ue
http:r~bri.ca


149 ANNO DE 1815. 
marca do füo das Martes,' que os dit9s officios 
não erão bastantes para o expedient@ dos hego
cios jucliciaes, em razão da grandeza e população 
da mesma Villa, e era necessario que eu me 
dig·nassc crea1· tambem para esse fim os officios 
de Distribuidor, Inquiridor e Contador, dous 
Officiaes de l\:leirinho, hum para o seniço do 
.Juízo · do G ~ral e outro para o de Ortãos, com 
seus respecli \'O S Escrivães, e hum of:Ucio de Por
teiro. E querendo eu que os -meus vassallos go
zem das verdadeiras utilidades que resultão da. 
prompta expedição dos seus negocios : hei por 
bem crear na dita Villa os sobreditos o.fficios, 

· 	além dos já creados pelo referido alvará. Os offi
cios de Distl'ibuidor, Inquiclor e Contador anda
ráõ sempre unidos e servidos por huma só pessoa; 
o officio de Porteiro serú commum a ambos os 
Juízos , e todos os que sou se1·viclo crcar seráõ 
providos e regulados seg1mdo as Leis do Reill-0. 

Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janei
l'O, a 14 de J.nlpo de 1815.-PRINCIPE.-A.cha· 
$C no Liv. 1ºde regist~ de Decretos, ll ft. 214 : 

ALVAllA' DE 15 DE JUJ,HO. 

Coll. Braz. 

Eu o Príncipe Regente faço Haber aos' que este 
alvará virem, que, em consulta ela Mesa d@ De

. sem·bargo do Paço, rpe foi presente o requeri
mento dos moradores da Villa de Pitangui, Co
marca. do Sabará , em que pedião houvesse po1· 
hem crear na sohredita Villa hnm lugar de Juiz 
ele Fóra do Ch•el, Crime e Orfãos para a admi
nistração da justiça, que era exercitada até agora 
por J uizes ordinarios; e tendo consideração 'ao 
me·smo requerimento , informações que a esse 
respeito mandei romar, e parecer da mencionada 
consulta: sou servido crear na referida Villa de 
Pitangui hum lug·ar de Juiz de Fóra do Cível, 
Crime e Orfãos, para exercitar a juris<licção na · 
conformidade das minhas Leis e ordenaoões do 
Reino, na mesma Vill:.i e seu Termo, e· com os 
O.fficiaes com que senião os Juizes orrlinarios e 

. tlos Orraos, que por esta creação ficão cessando. 
E hei pot' bem que lhe fique servindo de termo o 

· Districto que. actualmente tem, e além deste o 
chamado de S. Sebastião, que lhe fica perten
cendo pela <li visa e5taLelecida pa1·a a 'nova Co~ 
marea de Paracatú. Ao sobredito .luiz de Fóra 
ficará annexa a J;'rovecloria da Fazenda dos De
funtos e Ausentes no seu respectivo Termo; e 
vencerá o mesmo ordenado e emolumentos que 
l'cnce o Juiz ele Fóra da Carnpanlía da Princeza, 
pelo alvarú da sua creação de 20 de Outubr.o 
de 1798. 

Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro, 
a 15 de Julho de 1815.-PRINCIPE com guarda.
Co"! os registos competentes. 

A. VISO DE 1.5 DE JULHO., 


Manuscripto aut,hentico. 


O Príncipe• Regente Nosso Senher man<lif• !!e'-' 
metter. a Vffi.,, para sua intelligencia, a copía; 

TOUO Jl, 

1 

junta das condições com que ' '1erao os Chinas 
qúe ele Macáo forão remettidos com destino p·ara 
o serviço do Arsenal Real da Marinha. F>eos 
guarde a Vm. Paço, em 15 de Julho ele 1'815. 
- Marquez de Aguiar. - Sr. José Maria de Al
01eida. ' 

Nós abaixQ assig'nados, na intelligenéia de ex
acto cumprimento ao que nos promettcu o Illm. 
Si·. Conselheiro Miguel de Arria•ga Brum da Sil 
veira, acordamos no seguinte: 

1. º Que o dito Sr. nos darú navio em que 
passemos de graça 'para o Rio de Janeiro, dan
do-nos co'mida a bordo e arranjo para ias nossas 
caixas tão sómente de uso. 

2. º Que o dito Sr. nos adiantara trinta pata
cas a cada hum, as quaes se nos descontaraõ dos 
nossos ''encimentos no Rio de Javeiro. 

5. • Que o dito Sr. nos fará r.agar mensalmen
te dez· patacas, durante o espaço ele dez mezes 
~ontatlos desde a nossa chegada, descontando-se 
em cada mez tres patacas, que no fim ele dez·me
zes dá as trinta patacas que aqui recebemos. 

0· 	4.· Que o dito Sr: nos mandará dar farinha 
ele pito para 'fazer comida duas 'V'ezes por dia, 
sendo o mais da nossa conta; mas se acontéce1'_ 
que, o mantimento seja tão caro que sejamos 
obri.gados a gasrar o que vencemos, nesté caso 
esperamos nos seja dado o preciso por equi
dade . 

· 5. º Que findos os dez mczes, nos será livre 
ajustar-nós seguhdo o uso do paiz, tendei sempre 
preferencia 10 mesmo Sr., e seremos ob1igado~ 
nos ditos clez mezes a trabalhar no que nos fôr 
mandado tocante ao nosso officio. 

1
6. º Declaramos finalmente r1ue ·se Sua Alteza 

Real o Príncipe Regente de Portugal nos to~ 
mar para o trabalho de algum dos seus Arsenaes, 
não iremo.s para outra· parte, e esperamos nos 
mande pagar dur-ante os dez mezes, segundo fôr 
uso do paiz, e nós merecermos individualmente. 
Em .tu d.o nos obrigamos a cumprir este ajuste, 
sem a isso pormos du v.jda alguma, sendo-nos lido . 
e bem explicado, e por isso nos assignamos com 
o nosso cabeça Chan Astào, e deste fizemos c;lous 
do mesmo theor e data: Macáo, aos 28 de Ja
neiro de 1815. - . José Joaquim da Silva J.<1reitas. 

ALVARA' DE 24 DE JULHO. 

Coll. Braz. e 

0 

Eu o Prihcipe Regente faço saber aos que o 
present'e' alvará com· força de lei virem, que ha
veódo est'abelecido · rio § 26 do regimento de 22 
de Jatleiro de 1810; que os Magistrados Locaes 
fór'a destá' Côrte exe1·cessem a parte jurisdiccio
nal do Phn;edqr Mor dá Saucle, pela su'a maior · 
importancia e extensão, ficando as outras incum
bencias aos Guardas Mores, com o fim de que os' 
referidos Magistrados pela sua maior, aptidão e 
autoridade decidissem as qu..estões de sua inspec- · 
ção com mais madureza e c~rcunspecção, e par-a· 
que este importante estab.elecimento1 in'stituido 
para a conservação• da saude publica, prosperasse 
e se oons'Olidasse cada véz' mais, tem mostrado a 

58 
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expericnc.ia que · da separai,;:ão assím feita das 
funccões do Guarda iUór e Pl!ovedor 1\16~ da Saude 
não ~esultou o elfeiLo desejado; e que an,tes pelo 
contrario, ·pe.Jas muitas oct<mpações dos- Mag·istra-· 
dos, e . pelos con.flictos de j urisdicção, frequentes 
entre ellcs e os Guardas Mores, tem havido amiu
dadas disputas, e faltas do ,e1',pccliente, com 
detrimenLo do meu real serviço e desassocego dos 
meus fieis vassallos; tendo consideração a qu(f fi
cando unidas nos Guardas Móres todas as incum
beucias, como unicos Delegados - do Provedor 
l\Iúr da Saude, CQm, os re~m·sos estabelecidos no 
regimento de 22 de Janeiro de 1S10, haverá mais 
unidade, simplicidade e expedição , nos negocios -· desta Repartição, com uLilidacl'e do. bem publico e 
particular, como acontece com o~ Delegados do 
Physico M6r do Reino, e era anteriormente ob
set·vado pela disposição do regim,cnto de 1 5 de 
Dezem)Jro de J 807 : hei por bem revogai• o so
hredito § 26 do regimento de 22 de Janeiro de 

• 181 o, e ordenar que daqui cm diante os Magis
trados dos Locaes das Capitanias i:lesle Estado 
não exerção mais incumbencias alg·umas da Re

. partição da Saude , .que pertenceráõ ~os Guardas 
l.\,1.6res, na qualidade de ;Delcgadps dp Provedor 
l\'lór, dando porém os recursos .estabelecidos' no, 
mesmo § 26~ qµe ficará assim revogado e decla- , 
1·ado. . 

Pelo que mando~ - etc. Dado no Palacio do ;Rio 
de Jan,eiro, cm 24 de Julho de 1.815..- Pn1NC1PE 
com guarda. - Mar.q,uez de Ag,uiar. .. - Co1~1 os re
gistos com/Jetentes. · . , , . 

AVfSO DB f.i. DE AGOST<f 

Manuscripto authentico .. 

Pel'teucenclo o privilegio exclu~ivo d~ gazeta- · 
e periodicos que se publicão nesta Côrte aos Of'
ficiaes da Secretaria de Estado do~· Negocios Es
trangeiros e da· Guerra, e estando incµmbido da" 
sua revisão o·'Oill.cial l\taior· deli a, que por tall'
to deve ter todo· o p1>evio conhecimento do que 
se hoÚYer de publicar naquella (olha, previno· a 
Vm., para o fazer presente na Dirécção da· Regia 
Ofilcina Typographica, de que tojlos o·s annun
ciGs e nofiéias que a· mesma Direcção ou os Tri
lrnnaes desta Côrte houverem de fazer publicar 
na referida fo,lha, sejão primeiro dirigidos pelo 
seu Secretario ao referido Official Maior, para 
este os fazer i11serir na mesma gazeta, o que tudo 
igualmeqte se acalila .de prevenir ao Conselho da 
Fazen9,a, Junta do Commçrcio, e da Fazenda. 
dos Arsenaes do E'xercito Fabricas e Fundicões. 
Dep,s gl.!arde a Vµi. Paço , 4 flç Agost~ qe' 

1 

181~. -:-1".larquez de Aguia-~. - .~r. D~p,ut~4~ 
q,u,e serv~r de Presid'ente. - ·Àcha,-se, no Liv. 2• 

d_e ,13.eg. de Decretos-e Avisos-d T;yp\1g1·ap/1ia 'Nacio
..l .,,. , ' • 1 

na ~ i,•· .?· ,, .. , ,1 
' ' .. l1 

·:-::"·" >AL~A~A?· DE u 'DE,:AG'or o. ' 

"<fi ·'' C'olI:' Braz: .!-.. Delga'dó. •. '· 
1f1i1 f j Í-' 1 L ~' '<' ' ~ 1 ' 1; 

Eu o-.Prineipe •Jlçgente faço.i s11pe'" aos1 que. ,o
prese11te .<ilrár.á '.cpm for~a· de lei .y;ir.et{l, qu~ ha-; 

. ,,, 

vendo determinado fio .... de Abril de 15o8qüe
fossc li:vre a iualque1: dos meus fieis vas~allos ha
bitadores deste Estado do.fü>azil e c1ominios·u\tra
marinos, e&ta~ele.cer manufacturas de todo · o gc
nero , , e sem . exeepção de alguma, revogandO' 
qualquer prohibição que houvesse a este respei
to,. com o fim de aogmentar e p1•omolei' a indus
tria nacional, e d~ não tolher a !!Jllalquer a livre 
faculdade de applicar-se aos traballrns <1ccentes e 
luc1·osos; deve entender-se comprehenclida nesta 
disposição a prohibição. que tinhão üe usar cio 
seu officio os Ourives de ouro e prata desta Ci
dade e mais parte~ do Brazil, estabelecida na ca r
ta. regia de 5o de Julho de 1766, para que se jul
gue abolida e levantada; e muito, mais porque os· 
motivos que precedêrão e determiniu'ão a referi 
da, prohibição não se verific/Jrão de todo , co
mo- mostrou a experiencia.; nem já. existem de
pois das-disposições dos alYarás do Iº de Setem
bro,. e 121 de Qutubro de 1808 ,, que puzerão em 
effectiva obscrvancia as pro,•ideticias antes estabe
lecidas nos Cap. 2° e 5° do de · 15. de Maio ele 
1805, para acautelai· e prevenir os extravias do 
ouro em pó, f'acilitandó-se-lhe a f'uodição., e pro
movendo-se-lhe o troco e permuta nas casas de
terminadas a este fim; tendo consideração a todo 
o referido, e ao mais que me foi presente em con
sulta da l\lesa do D'esembargo do Paço, com que 
fü.i servido conformar-me: hei por bem revogar 
e.abolir a sobreclita·ca1·ta regia de 5o ·d'e Julho de 
1766, ficando livre aos Ourives de ouro e prata 
trabalhar nestes met'acs ,, e negociar nas obras que 
delles fizerem, como· lhes convier. 

Pelo que II).ando, etc. Dado no Rio de Janeiro; 
a 1 1 de Agosto de 18 r5. - PnrncIPE com guarda. 
- Com os registos competentes. 

ALVARA' BE 1.2 DE 1AGOSTO •. 

Coll. B'raz. - Delgado. 

Eu o Princfpe Regent'e ·fuço saber aos que este 
ai.vará com força de lei virem, que em consulta 
da Mesa do · Desemb~rgo do Paço me foi presente, 
que sendo conveniente a:o bem do meu real servi
ço, e ao dos meus fieis vassallos, que o expedien
te da administração da· Justiça inherente ao carg·o· 
dos Juizes· Ordinarios, se não retar<l'àsse pelo tem
po· e'm que vão fuzer algumas dil'igencias f'óra das 
Vi,llas, que costuma· s·er-algumas vezes dilatado 
por causa das distancias, .e pela natureza de algu
mas dellas q-ue produzem demoras· consideraveis; 
estando os Juízes companheiros inhibidos em 
qu-ant'O' dura o mez de exercer· a jurisdicção, com 
prejuizo da" admini·stração publica, e do direito 
das partes; era necessario e util ao hem publico· 
estabelecer huma providencia qu~ remediasse es
te inconveniente ;-' e· evitasse o de estar no arbítrio 
das partes escolher qual dos dous· Juízes quizessem 
lªllª' as-diligencias f6pa das Villas, com abuso no
tavel e de pessimas consequencias: querendo ob
via-los e providenciar de huma maneira constan
te e regular o continuo e não intérrompido ex
pedient.e r;Ias 11eferidas varas, e estabelecer a cer
teza .de juris-clicção de cada .hum1dos .dous .lu.izes

.. .. 
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Otdinarios : conformando-me com o parecer da 
mc~cionada ?onsu!ta: _hei por b~~onl~nar qll;~i 
sahrnclo o JmzOrdrnario,. que estiver de mez, -fo
ra. da Villa ou cabeça do Conselho a alguma di
ligencia, e não se recolhendo dentro de tres dias, 
findos ellcs q Juiz companheiro.tome conta da va
1·a até o fim elo mez;· acabado o qual irã findar a 
diligencia, se estiver ainda por concluir, toman
do o outro conta da vara; e ficando por esre mo
do pertencendo sempi·e as diligencias ao Juiz Or
clinario que tiver a jurisdictão mensal. 

Pelo que mando, etc. Dado no Rio ele Janeiro, 
a 12 de Agosto de 1815. -PntNGIPE c·om guarda. 
- Com os registos competentes~ 

RESOJ,UÇÃO DE 12 Dll AGOSTO. 

lnst. de Sampaio. 

Determina· ql'le para evitar os males que po
dem resultar elo descaminho de algum proc~sso 
de Conselho de Guerra, remettido das diíferen
tes Provincias para esta Côrte, se tirem copias 
dos mesmos pelos Seeretarfos dos Corpos a que 
pertencerem os réos, ou por alguns subalternos, 
ou inferiores que os Chefes nomearem, para sup 
prirem a falta ou impedimento do Secretario; 
cujos traslados, depois de conferidos pelo Audi
tor, ficaraõ em depois nos respectivos Archivos, 
para constar a todo o tempo a marcha de taes 
processos·. 

PROVISÃO DE 17 DE AGOSTO. 

Manuscripto authentico. 

D. João po1· Graça de Deos, Principe Regente 
de Po'l'tugal e dos Algarves, etc. FaÇo saber a vós 
Governadot' e Capitão General da Capitania da 
Bahia, que eu qtterendo providenciar sobre os 
meios da instrucção necessaria á mocidade da 
Freguezia de S. Anna, do Catu, que actualmente · 
tem crescido em Povoação: houTe por bem orear, 
por decreto de 14 de Março deste aqno, na refe
rida Freguezia, huma cadeira de primeiras·letras, 
com o ordenado estabelecido pelas minhas · reaes 
ordens para outras cadeiras desta natureza em lu
gares semelhantes: pelo que mando-vos , -que pon
do a concurso a referida cadeira, a hajais· de prn·
"'er conforme tenho determinado, na pessoa que 
de melhor conducta fôr e saber. O Príncipe Re
gente Nosso Senhor o mandou pór seu especi'al 
mandado pelos Ministros aliaixo assignados, do 
seu Conselho e seus Desembargadore.s do Paço. 
João Pedro Maynard da Fonseca e Sá a -f{lz no · 
Rio de Janeiro, a 17 de Agosto de 1815.~Luiz · 
Antonio de Faria Souza Lobato ·a fez escrever. 
Monsenhor Almeida. -Bernardo Teixeira Couti-' 
nho Alvares de Carvalho. -Acha-se ifl•;' 123 'll· •e-· 
1·24 do Liv. 1-• de Notação das Ordemr qune er.cped~m 
pela Me.rn do·Desembargo do PaÇQ» 

PROVISÃO DE 18 DE AÇOSTO, 

Manuscripto authcntico. 

O Marquez de Aguiar, elo Conselho ele Estado, 
etc. Faco saber á Junta da Real J?azenela ela Ca
pitania ·de Pernambuco, que constando na Au
g·usta presença do Principe Regente meu Senhor 
as desordens da Mesa da Estiva ela Alfandega des
ta Cidade, em consequencia elas questões susci
tadas pelo Féitor Bonifacio Maximianno de l\Iatos, 
com o Administrador, o pouco zelo do Juiz da 
mesma Alfandega, e o desleixo ele mui.tos emp1·e
gados: foi o mesmo Augusto Senhor servido or
denar que a Junta haja ele empregar a maior ener
gia em estabelecer a boa ordem, assim na s-0bre
dita Mesa da Estiva, como na Alfandega, adYer
tindo os mesmos empregados para que cumprã·o 
com os seus deveres, suspendendo os inoheclien
tes, nomeando quem sirva por clles, e dando par
te para o mesmo' Senho1· resolver o que fôr do 
seu real agrado. O que se participa ú dita Junta 
para o ter assim entendido e executar. João .José· 
de Brito Gomez a fez no Rio de Janeiro, em 1~ 
de Agosto de 1815. - J.Uarcellino Antonio <le 
Souza a fez escrevei'. -E.'Vtrahida do Liv. 3° de 
Registo GerlJJl de Ordens expedidas ás Juntas de Fa
zenda, a· fl. 200 v.. 

CAfTA REGl•A DE 26 DE AG.OST@ •. 

Delgado. 

Florencio José Corrêa de Mello, Governador 
e Capirno General da Ilha da Madeira. Amigo. 
Eu o Príncipe Regente·,·os envió muito saudar. 
Attendenclo ao que me rep!'esentou Fr. Manoer 
Nicoláo de Almeida, Religioso Carmelita Calça
.do, Oppositor as Cadeiras·de Theologia da T:Jni
Yersidade ele Coimbra, que ora se acha residin
do nessa - Cidade do Funchal; e considerando 
quanto conviria por este incidente crear ahi huma 
Cadeira de Theologia, que fosse regida por ' 
aquelle Religioso, cujos ·talento's se empregariãó 
assim em utilidade do clero dessa Diocese: sou 
servido mandar crear, como por esta ficará crea
<la, a referida Cadeira cle·Theologia, e nomear 
para Lente della ao mencionado Fr.. Manoel Ni
coláo de Almeida, que venoora de ordenado o 
mesmo que está arbitrado para os outros Mes
tres de< Philosophia que ahi se achão estabeleci
dos. O que me pareceu pnrticipar-vos para vossa 
intelligencia, e para que assim se _execute ·sem 
duvida ou embaraço algum. Escripta nO' P.alacio 
do Rio da Janeiro, em 26 ele Agosto de 1816.
Com a as&ignatnra do Principe Regente. 

DE GRETO DE 2S DE AGOSTO• . 

Manuscripto anthentico~ 

Attendendo ao que me- ·representou1Luiz·Maria
da Silva Pinto, e a ser muito pouco parn sua· 
subsistencia o rendimento que pe1·cebe pelo em-_· 
prego de Official Maior da Secretaria do Gover
no- da Capitani.a · de Minas Gei:aes, fJue até ao 
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presente tem servido com honra, zelo e intelli
gencia: hei por bem conceder-lhe pelo referido 
emprego o ordenado annual de 200~ réis, pagos 
pela Junta da Real Fazenda da mesma Capitania. 
O Marquez ele Aguiar, etc. Palacio do Rio de 
Janeiro, em 28 de Agosto d.e ~815. ·-Com a 
rub11ica do Príncipe Regente Nosso Senhor.-Ea;': 
tralzido do Liv. 4º de Registo de Decretos elos annos ' 
de. 1.814a Outubro de 1818, a ft, 6.5 v. 

1 

DECRETO DE 29 D.E AGOSTO,. 

Manúscripto authentico. 

Sendo preciso que na Capitania de S. Pl).ul,a 
haja, como em algumas outl'as deste Estado do 
Brazil, hum l'hesourciro Pagado1· da Tropa, or
denados e desp.ezas miudas da Real Fazenda, pelo 
duplicado expediente que tem a,CCl'es.cido a The
souraria Geral da Junta da Fazenda da mesma 
Cl).pitania, a cujo cargo estav~o incumbidas aquel
las fun.cções: hei por bem crear o lugar de The
soureü:.o Pagador da Tr.opa, ordenados e despezas 
miudas da dita Capit,ania de S. Paulo, e nomear 
.a, Joaquim Pereira Vianna de Lima para o ser
vir, v.encendo o ordenado annual c,le 600:/JJ rs, 
p~gos pelo cofre da respectiv.a Ji,rnta, na fórma do 
estilo. O 1\farquez de Aguiar, etc. Palacio do 
Rio de Janeiro, cm 29 de Ag·osto de 1815. 

· ~om a rul;>rica do Príncipe Regente Nosso Se
,nhor. -Extmhido do Liv. 4º de Re~. de Decretos 
,<f,os·an.n;os de 1814, a Outubro de 1818. a ft. 65. 

,PROVISÃO DE 5 DE SET.llMJlRO. 

~llllusoripto authcntico. 

D,. João por g.raça de Deos, Pri9cipe Regente 
.de Portugal e dos Algarves, etc. Faço sal.ier a vós 
Governador e C.apitão General da Capitania de 
Minas Gexaes~ que para remover a continuação 
de inconyenientes por vezes acontecidos de se de
sencaminharem Processos l\'lfüta1·es por· occasião 
de serem remettidos para a ultimà e superior ins
;tancia, ,e sendo muito difficultoso, ou por ven.,. 
tura impossivel, tornar a fazer-se s~:m discrepan
,cia dos pdrn eiros: fui senido determinar, man
dando seguit- no fôro militar a mesma pratica do 
fôro judicial., que nos archivos cios corpos fiquem 
por traslado. os Processos ' Militares que não fo
rem de deser.ções, devendo ser aquellas copias 
feitas pelo Secretario respectivo, ajupado por hum 
·Official subalterno ou infel'iores, que os Com
mandantes designare~ para isso' ou para supprir 
as vezes dos Secretar.ios em caso de impedimen
.to ou de vacatura; e sendo os traslados conferi
dos e concertados pelo Auditor qu~ tamhelI} O$ 

deve assignar, para ficarem authenticos e l~gaes; 
tudo em cumprimento ela minha real resolução 
de 12 de Agosto, tomada em consulta do .C on
selho Supremo de Justiça de 5 ele ,Julho do an
no corrente. Cumprio-o asSim. O Príncipe Re
g.ente' Nosso Senhor o maildou polos· .Conselhei
ros de Guerra abaixo assignados. Dada nesta Ci
pa~e· do R,i.? ~e ~ax;ieir?· ~n,ton.io J~sé ~into a fé,z. 

• 1 

aos 5 de Setembro de 18J ~. - Pedro Vieira da 
Silva Telles aJlz escrever esubscrevi . -Rodrigo 
Pinto G u,edes. - Gaspar José de Matos Fe1Tcira 
de Lucena. -Foi circular a todas as Provincias. 

l'RCWl·SiiO DE 9 DE SETmfllRO. 

Manuscripto nuthentico. 

O 1\:larqu.ez de Aguiar, do Comelho de Estado, 
',etc. Faço saberá Junta da !leal Fazenda da Ca
pitania do l\iaranhão, que havendo 01Principc Re
gente meu Senhor autorisaclo ao Go,•ernaclor e Ca
pitão General dessa Capitania par.a mandar fazer á 
custa da Real Fazenda as despezas absolutamente 
indispensaveis á conservação e augmento daP'ovoa
ção dos Indios da nação denominada-Canella Fi
na-, de cuja sugeição participou o Juiz de Fóra da 
V.illa de Caxias da& Aldêas Altas, .em atlenção á falta 
de meios de serem os mesmos I,ndio& soccorridos 
pelos povos <laquelle Districto: foi o mesmo A·u
g.usto Senhor servido determinar que a Junta haja 
de fazer o supprimento desta clespeza alé que po~
são os sobreditos Indios adquirirem pelo seu pro
prio trabalho a'sua suhsistencia, assim ha , p1:i
meira fazenda e Povoação de Pastos Bons, aonde 
por ora se achão pacificamente arrancharlos, co
\110 na Barra do Corrente, Beira ao Rio Tapicu
ru~ para onde se pretende muda-los. O que se 
participa á dita Junta para assim o ter entendido 
e executar sem du,·ida ou embaraço algum. Ilrlc
fonso .Joaquim Barboia ele OliYeira a· fez no Rio 
de Janeiro, em g de Setembro d.e 1815. -Mar
,cellino Antonio de So1,1za a fez escrever. - Mar
quez de Aguiar. - Ea:tmhida do Liv. 5° de Regis
to Geral de Ordens expedi.das ds Juntas de Fazenda, 
a fT.. 209. 

PROVIS.\O DE 11. DE SETEMBRO. 

Manuscriptu aulhentico. 

Dom João por graça de Deos, Príncipe Regen
te de 'Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber a . 
' 'Ós .Juiz, Vel'eadores e mais Officiaes da Camara 
da Cidade da Bahia, que sendo-me presente a 
representação que ao Go,•ernador e Capitão Ge~ 
neral dessa Capitania fizerão os d1rns Vereadores, 
,Domingos Ribeiro Guima'raes e Francisco Ferrei
ra., Paes da Siheira, ac,usando ao Escrh•ão Lufa 
P.ereira S.odré, e ao Serventunrio Manoel Exe
quiel de Almeida, de commetterem continuas 
extorsões, levando emolumentos excessivos ao 
seu regimento pelas fianças, alvarás, cartas de 
barbeiro, mandados e licenças, e queixando-.•e 
igualmente de lhe não deferirdes ao requerimen
.to que em vereação havião feito contra os ditos 
Escrüães por taes abu,so.s; e cons,tanrlo-me, pela 
info11mação dada com audiencia tlos supplicadqs 
(e dos Vereadores, qp_e nada disserão), a conduc
ta"1ic;mrada e sem macula do ,refed.do Escrivão 
Sodré, e que so o espi,rito de intriga• de partido• 
!- de cabala animo.u e promo\'.e,1,1 a.os sobreditos 
Vereadores que naq,uella representação , feita 
contr.a a Ord. do liv. )• tit. 66 § g, cl1egárão ao 
,exce~~o de arguir 9 Jpiz de "fóra po~· levar 4o rs . 
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de assignatura pelos mandados e alvarás de licen
ça, sendo este o estilo geralmente observádo em· 
todas as .Camaras do 'Reino e de~te Estado do 
Braúl, o que' he confÓome com a letra e espfrito 
das leis respectiv·as; conformando-me, por mi
nha immCdiata resoluç<1o de a5 do mcz passado; 
com o parecer da Mesa do meu Desembargo do 
Paço, em que foi ouvido o Desembargador P.ro-. 
cu11a<lor da minh-a real Corôa e Fazenda : fui 
servido desattender á mencionada representação 

·em·todas as suas partes aleivosas, pois q.ue. os 
arguidos emolumentos são todos permittidos pelo 
regimento de 15 de Abril de 1709., dado pecu
liarmente para o Escrh·ão dessa Camara, o qual 
tem tido sempre plena e inconcussa observancia 
á face da Relação e M.agistrados dessa Cidade, 
e dos . Governadores e Capitães Geoci'aes, ainda 
depois do regimento, de 10 de Outubro de 1754, 
em que tem decorrido · mais de sessenta annos, 
não se podendo por isso considerar rev.ogado. 
aquelle regimento pela generalidade deste, e até 
mesmo porque de sua revogação não se fez 

• 	 e.xpressa mençiio, como era impreterivelmente 
necessario na fórma da lei d·o Reino. O que tudo 
mando participar-vos para que assim o fiqueis 
entendendo. O Príncipe Regente ~fosso Senhor 
o mando11 por seu especial mandado pelos· Minis
tros abaixo assignados, do seu Conselho e seus 
Desembargadores do Paço. João Pedro Maynard 
da Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 11 de 
Setembro de 1815. - Berna1·do José de Souza 
Í'obato a fez escrever. --Luiz José de Carvalho 
e Mello. - Monsenhor Almeida. -Acha-se a fl.. 
125 11. e 1 26 do Liv. 1° de Notapão da.s Ordem, que 
se e:cpedem pela Mêaa do Desembargo do Papo. 

DECRE'I'.0 DE 1.2 DE SET~MBRO, 

Maouscripto authentico. 

Tendo sido servido nomear para huma diligen
eia do meu real servico na Ilha de Santa Catha
rina o Desembargaào.1· d~ Casa da Supplicação, 
João Osorio de Castro Souza Falcão, na qual 
deTe acompanhar o Escrivão da Conservatori!I 
dos Moedeiros, Lourenço Manoel Botelho: hei 
por hem ordenar qu-e, pela Provedoria da minha 
Real Fazenda da mes,ma 'Ilha, se abonem diaria
l'iamente ao referido. Ministro 4:t/J8oo rs. -, e ao 
Escrivão '.l:t/>4oo' rs. , pagos em mesadas adian
tadas' constando-se o seu vencimento desde o 
dia em que sahirem deste Porto, até aquelle en;i 
que ie recolherem. O l\farquez de Aguiar, etc . . 
Palacio do }\iode Janeiro, em 12 de Setembro 
de 1815. -Com a rul!ric,a do Príncipe Regente 
Nosso Senlior. -Ea;tr~hido do Liv. 4º de Reg. de 
Decretai dos "nnos de r814 a Outubro de1818, 
« p.. 64. 

nECJIETO DE i2 DE SETEMBRO. li 

Jrlanukcripto authent~c'!• 

l"or justos. moti:vos que me forão presentes: 
1~ por bem 1que Antonio José Saturnino das 

. .MBT'*t., ~ctual C'ontador da .Junta da• Fazenda 
TOMO li. 

Real da Capitania do Maránhão, se recolha ao 
Real Erario do Reino de Portugal, para ali se- · 
guir OS"accessos que direitamente lhe· competir á 
vista da sua antiguidade, · contada sem interrup
ção, desde que foi admittido ao meu real serviço. 
O Marquez de Aguiar, etc. Palacio do . Rio de 
Janeiro, em i'2 de Setembro de 1815.-Com a 
r11brica do Príncipe Regente Nosso Senhor. -
Emtrahido do Liv. 4º de Reg. il.e Decretos, dos annos 
de 1814 a Junho >li.e 181 8 a f1.. 64 v. 

RESOLUÇÃO DE 1.8 DE S,ETEMBRO. 

Maouscripta autheotico. 

Antonio Feliciano Serpa, Escrivão Supranu.., 
merario do Conselho da Fazenda, requereu pe
dindo o· augmento de 4oo:t/J rs .. ao ordenado que 
actualmente percebe. Deu-se vista • ao Desembar
gador Procurador da Fazenda i que respondeu: 
que quando se estabeleceu ao supplicante o or
denado annual de 600://J i:s. , . como Escrivão Su
pranumerario da Fazenda neste Conselho, não 
se cogitou o caso em que elle pelo. justificado 
motivo de estar effecthamente empregado no 
immediato serviço de Sua Alteza Real, o Escri 
vão da Fazenda, Joaquim José de Souza Lobato, 
entrou no serviço effectivo deste officio, deixan
do de perceber os respectivos emólumentos, por 
ser o mesmo Escrivão da Fazenda contado como 
presente em contemplação de se achar emprega
do no immediato serv·iço de Sua :Alteza ' Real, 
como seu Guarda-roupa com exercício no quarto 
do Serenissimo Príncipe da Beira ; que nestas 
circunstancias não póde ser bastante aquelle or
denado de 600://J rs. para ·sua decente subsisten
cia; fazendo-se aliás digno tambcm de contem
phçiio por ter servido muito dignamente, e por 
isso deve esperar-se que Sua Alteza Real o atten. 
derfr com o augmento do ord·enado que pretende. 
ParP-ce ao Conselho seren.i muito dignos da Real 
attenção de Sua .Alteza Real as razões p·orque o 
supplicante pretende o pedirlo augme~to do or
denado, como mesm~ reconhece o_ Desembarga
dor Procurador da Fazenda da sobredita resposta, 
e mais particulaPmente po11que só podia ser con. 
templado com menor ordenado do que o Escri- · 
vão principal em attenção a servir nos. impedi .. 
inentos; mas ·actualmente que, pelo chamamento 
delle ao serviço de Guarda-l'oupa com exercicio 
no quarto do Sereníssimo Pl'incipc da Beil'a, 
serve effectivamente o oilicio na totalidade das 
suas respectivas funcções, não póde n;ierecer me
nos do que ·elle, ficando ainda assim pr!vado dos 
emolumentos ordinarios do <lito officio, que aliás 
deverião pertencer-llle e que devia perceber, se · 
com justa razão se não conservassem ao sobredi
to Escrivão 1principal por ler sido em,eregado. em 
serviço tão distincto; em attenção ao que se faz o 
supplicante merecedor do ordenado que. á Sua 
Alteza Real supplica, que haverá deférir-lh'e como 
fôr do .seu real agrado ~indefectivel justiça. Rio, 
em 1 1 de- Setembro de 181 !l. 

Resolução. - Como parece• . com· declaração; 
que estlt graça •é não extenderá a quem hourer 
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ilc .suaefllet' 11Q. sTup.plioante 1 n0 : em~r.c:go ., de fü:i 
Gvivão 'S.ugr~úu~erarío 'desse Ífolilse~ho.1 'd 4msl 
de..Yer«Í,xencel'l &buu~nte, 0 <Srclefi,ada de 600://J )Js-. 
qp:e lhe ifoi estabelecid.o,. \Bltlaci<í> fl-o Rio de. 1la.,. 
neiiraj 'l i 8 .de Setcpm.bwó· i:le, 18.1•!i. -t-C6lfl' a r.ub1»i
ch de,JSuà Alteza .ReaJ..-A:clui:-se ,tf1J • /.Í'I>• 1 º dt; 
B.eg. cbs ÇoiiJ,sultas d0;cCb.1'J!.sâko dt '/il«;M!da,.4 f"- 75 
e ?6. ' ''• • · 

l J \ ·., • "; • \ 

AILV AR~t \D:e ,2!) ~.E S.E,tBr.t~~. 

€roll •. Braz •. - Delgado. 

Eu o Pri.ncip·e 'tlegimte' faço ·Shber''a'os que este 
ahat?á com fo_11ç,a,; dw le\· viceµi .,, que sendo-mé 
presente,. em c-ons1:1\ta' da Real Junta uo Com
Hl~r&ir~,,,~A~i:ic:altmra., . Fabricas .e 'Návega~ão do 
E~tado d9 1;Brazj.t.e· oominfos 1~11J~rnma:rinos, a d:u
vidacem rq.u.e,•entrára sobre dev@1vererp.~se para ó 
Jui~o ~ da . llro;ved(fria dos .Ausentes ia,s ·administra~ 
çõés· findas. qut ~e .estabelecem run obsei·vancia· 
«:tos aLvdrás dé PJ Ele Jmru.'lo · de t766, e.dc. 10 de 
NaYeml:liio de 181 o,. quando.comparecião os her.., 
d.eiras legiititnameilter habilitados; ou. antes, ou no 
aç_>to; iJe,s'l'i j\llllg(lrem exilJiineta~, a ,pedir p.or si ou 
por seus basl'antes.. pnoeutadiores. . 0 •restante ,do.s 
hens· a~lminisllrados j depois q.ue .pela miõ.h·a. im-: 
méMatà . Tes-0l:ução ele 29 d,-e Dezembuo do ·anno 
pre~erito., .tomada em consulta do 1mesmo TdJrn.,. 
nal , . ·oL·denaneli©l a >11eniessa ,, não lilíÚ~ dign~i d,e 
fazer· declara9ão a res.'peito d'l!sta 'espe.cie ; bem. 
>assim, sencLG.-me-ma~-s p:roposto, qpe se inã.o•coITu
pade6ia. ·oo.m os so1id.as 1prfocipio.s de J.urispru.
d'eyeia ,. e com o,•espfrito dornhará. de• 117 de Ju-. 
n'lrn ·de J1'766, a.1Filsbalilcia, do sob11

1 

,edítci . .Juízo da 
.:Pro'Vedoüa dllils ·Ams'entes·, .c.ompar1ieen.do, taes fo.,. 
terêss1!f,10S, com>0 1eua elano iaté-pela sua ins~jtuiçã.o 
-il p-elo; Oap •. a:'Vdo. regimento a erfüi ruiclo:, n,;io 
seifVind~, a dev.ôlhção ,dos.1i>éL1s· senão·1 de g1:avar 
os.nerdei'r.os'.com 'êSportulas. ex.ousada;: e aliás.cres
ciUa~, os qµaes , bendo. ·adcjui.Dich> ~ segundo a dis
posição do1al\larit. de -!!)> ·doe N.óvepibrlo d'e 1754 
•e do rasst\nto iilia,Ca-sa1da.Suppl4.ta.çãa, tbma:do em 
1Ji> dei FelVeneifo d(M:,86, a posse chil que o, fal~ 

·lec;ido tivera+.nos:he'ns ·;1 ailildn. me~mo ço,m .tpd-Os 
.os eíT~i:los- da.natu11al,·:'pcflia :· a 1j~stiÇa1. -qtlil ,e , nâ? 
füss-em. em1hana9aílos ~pela eixistencir d:as,_admi·n.ib 
·tiraç.ões; :aµ •pela» prediita .de:volu~ão:, deltas .•~1A 
p11orvpt0 rec~lfünent0t. de :suas ihemrnças , . e · qu· e 
maiS' r.iã-o edntil1u.:;isse~ aS justifibaçpes ac que,CP1.$ 
acSifllples •assistencia«ros àdininistr:adores ,, e s:e1n.: 
a ·nec'éssa'11ia, cil>aÇió·-e.oaui:liencia · d~s , partes l:og!fü 
1n'as, · sifo ; admithid'os· ijli·• cnedores- . a1provarem as 
sua:s dhvidas po'll' puivil'egio singu~~r4~ <1qe a hem 
flà causa .publica e! do; c~•mmerci'/>.,ooncedeu . o . 
iiefcridQ> alv.ará"1e r.7 de1l<unho1dé ·J>7&6 ;·tomand<> 
:em ~onsidqração ' as: ·prC)videncias q.ue me f0rãb 
·pedidas: na mendionadai consulta,. e que1-ai ex.p,es. 
I'ien-el.a.tem1mostrado, necessariasJ e ·c01'llfornmndo;;
tm1l. r.om:1 0 SlUI .parec.er; . pocmlin,.ha irrtmccl.iat~ 
re-Sol'uçãq1de .26 d~ 1AbrH, ·confir.m~1da·,pela outra 
•dt1 1!l&;de. Ag.ost.o :.d~i corronte atiqo : s.ou Fenid'G 
déolar~,a1..*1inh!à~an~eae<j;eRte• immediata1 resolu+ 
ção de 29 de Dezembr:o, db .amlo 1.~assado; pa:ra 

.~ 1.~6~nt~11lu~1-.·,ays11~ d~.spôwiyf-0-: á~:a~ ;'d~s 
'!á1lm1rl1srra.gpes em~iae',, ~ulgad:as ~~h•'!,Cta's ·, B~@ 

1 1 

1b > 

(}~mphrece1~om op her.cleiros ., e ord:enâr• ~m de
Glaraç'ão e t1mplia9ã0 ·dos •sohr.edit0S ' aitvarás o 
seguri.Me : · 1 ,, 
' Qli!aooquen Administra9ii>es deata natureza, quer 
tenha e~pirada' ·qner ·dure a.foda o bieJJnio per
mfoido pelo ativará do 117 de .. Jmtholdé i766, 01;1 
() ! p~'aZO qu·e 6U ho·u;Ver pOF'• bel:n ·1de 1m:e dJignar 
pwtogar p·or minha immediata res0l1.1Ção, 1 na 
canformidude do § 7 do a.lviari1 de 2 d& Outubro 
d·e 1811 ;- ·seváõ }ulgadas lo:go findas pw senten.ç-a 
da Real Junta do •Comi;nev'Cio , Agrioultura, 1Na
hrioas e Navegação , deste Estada do Brazil ·e do
mini0s ulbrama•rinos, mi das Mesa.s de •lhs~cção 
o.ml,e ·penderem, huma v.ez '')Ue1p011 si ou por •seu:S 
1>ast::intes P•rocuradoves c0m1)11reçifo • adi!qllad:a., 
menite habili:tiúlos os herdeiros e .assim, o . req11ei~ · 
11ào 1 e q1w lhes sejã·o entregiucs os bens. ~' 

,0& autos elas 'Administrações qt~lgadas ..findas 
pelo moda sob~edito, se reinetterl1é nesta Côrt<t 
ao'-Desemhargad;or Jiuiz·Conservaclor dos ;J?riv.i~ 
leg;iados do Commerciro, e nas outras Gap.itanfas 
aos Presirdentes das M'esas de Inspecção, •substi 
tuindo . estes as ' 'ezes do DesembaTgador J1iiz 
Conservador dos Pri1,,·Hegi.:id'os d.o (;}0mmerei.o, 
pa11a, que, como Juizes dos Jinvel.}tar.ios, •e com 
a nccessaria ju11isclicção ordinaria· e cootenciosa, 
proceclãa .não só a compellir os AJmi.µi,stradCilnes 
a fazer sem, demo1·a embreg3' de' ~odo o-T-emaaes
cente ·aes hevdeit•es habilitados,. eoruparecea'Clo 
por si ou por seus li>asta.ntes Procur-adores u .• pel· 
di-lo; porém a exped:itr as respectivas qui:t>a~ões 
que dlevem dar <l<HfUc receberem, .fücalisa·ód.() 
sob.re- a d'ecima hereditaria, e p110cedilrido, cwh"' 
lioi:me o& alvarás a ·eUa 11clati.vos, e lambem l'l'as 
partiU'l·as~ q-rnerendo-as M h:e.rclei\·oS>.fazer judicial
mente, e em tudo o mais que fôr tendente a se 
concluir e acabar semefh;i{lte negocio. 

Os credores ainda n'ãoo pagos ao tempo da dis
solução das Administrações, p.aderáõ demandar 
e ,gedir as suas dividas aos herdeil'os. perante os 
sÓl:i;edítos l\1agisrrados, aos ~{ua'es'/ ·para este ef
fei.to, cpncedo e proroP.o toda a necêssaria juris- . 
i:licção, átteodei;ido ao l:iene'liciq que deve resultar 
a.o cofnmereio na prompta cobraQÇa das divitl'as 
ílelle ~rovenientes. E das sentencas q' ue os Pre

' .1i-	 L. . .. 1

~1çlentes das Mesas de Iqspecça.o ná dita qµall~iade 
ptdfe'rirem pQr si sómei;ite soh'Í'e taes. o'T:ij~cto,s, e 

.	pepbís que lhes., l'brerri 'dcv,Cil ~jd):~s, ~ refnet'fiBos ós 
' a'u~os das Administrações julga.das ezjió.ctas pel'a5 
'Mesas de lnspiicção_, s·erú1 livre !is part~s lnt.enta
rem os recúrsos que ,lhes parecer pafa · as 'Rela
cóes elos Districtos. ' · 
•_ Pelo qµe mando., etc .. DaA·? no '.J~io ·4e Jâneiro~ 

aos 26 de Setembro de 1815. - Pn1.Nc1P11 com 

gua·r~~. ---;- Com os registos ~oinpêtenfés. '' 


DECRETO D.E 2 DB OUTUDl\O. 

Manns~ripto · autheotico. 
íl 

' Se~clo preci_so qµe 4aj,a, hum, Escriv~o tio Th~
soure1ro Pagador dos Orde·nados e ma1~ despezas 
dai. (i]apfümia. de s, Pa11Jto.;r sou sell\dtlo crear o 
1-.efrer4ido1-em1p'a:egio•, C1 n:<ibllmlar pitra.;o,exm~er a 
Jl\líl'noe'IJ. Enfrãí.tr@Jde .l.zmte~A\lta11quesi; se.gnmio 
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EJi~r.ip.tur-ario da Contadoria da Real/ Jj'qzend.a. 4a 
ll}t\SIVa. Cap~tania ·, 1 veocendo o ot·d~jl-ªdf? ílnnul!~ 
de 5oo:t/Jif!i·, pago.s piilo cofre da r-efedda ~upta, . 
na fürma Qo1 estilo. O Ma1·que~ de .~g:uiar1, etq. 
Pa'lac.io dq Rip· <k Janeiro, em ,2 ~e ,OutÚhD\J, ,· i=l~ 
~815. -Com a rubrica do 1i'1iineipe Re~en~e Nos
sg, 8eu110r. ---:-/l:V(r4/iida do, LiTJ. 4 de Registo , d~ 
Dt~Petos , 4os ·«nnos d,e 1814 a Jurilia de 1_818 ~ .a 
fl. ;~2 1), • ' ----- ' ., 

PROVfSÃO' DE 16 DE OUTUBRO. 
• • , ,\ .J 'i , ~ ! ' 

1'11111uscripto autbentic9. 

. D. João pqr gri\Ç~ de ,Peps, .P,i;incipe R~·ge~t>e 
de Pot·tugal e dos Alganes, etc. Faço saber a 
T'IJs Supevintendoote ·cl·a "MJ.mih'istr,ação da mi
nha '&eal Faitmda de Sa~ta Cruz, que attrenden
tlo ao que me representóu J10sé Xaviet' V.ida1'.Mta
niz fsarreto, Escr~vao da R'eceita ·e ·:despeza dessa 
:Adtnini~u·ação · ; · é ' a0 ma~s que, oo,tn res'posta•dd 
Desemhavgatl'or Fr0cut•ador da minha ReaH'i> o
rõa· e Fazenda ,' precedendo informação ;d•o De
sembargacl~r ·.Juiz d·os Fei·tos della com audiencia 
v0ssa1, r.>e' me -expôz em eonsul1~a· da Mesa.do -meu 
Desembargo do P.aço ·, com cujoi·pàrecer fui' Sel'
~iélo conformar-me p'er immediata resot11çâo · mi~ 
wha de 5·<le ·Agosto deste anno: hei por bem cde
té'f'iniaa1· -qué ·o Escri·v~o da Receita e DespeZ'a . 
d~ssa .Admini~tração, par qada cel't,idãt>i'i}'lile passar 
a «reqúerinrnat.o da-p avte , 1Hnie 2140 l'St', não ·ex
cedem'do .a· meia: fol·ha 'e!icripta 1de •am'h'às ;as pa:r.!. 
tes ; · ' 'e*cedeodo le·vàfá, mai'S ' 1mu11s. -p01· cada 
lauda,, ·ficando' ª · vosso cargo ·flscál:isar •que elle 
não Jre'Ve mãis,1para o que será ·obrii;'ado •a •deGlà
rar n'ellas a sua ' importancia ·; ·ad'V'e1•tindo ;quepe
J..<:is .conhecime1~t·os n-ada de "e levar, porqu-e· ifües 
são· par-a segurança da minha· ~eal . Fa~enda. · O 
que 'tu<lt>.-man<l'ei part!ir,ipa:r-vos para ·que assim o_ 

fiqueis ·entendendo e e façais executar. O Prin
cipe· R:egeate Nosso Senhor o mandóu ·por seues
peciãl · mámlad:e , pelos• Ministros abai:iO· assig11a
dfós ; 'tlo,seu CenselhG' e s eu-s Desemba:rgador-es. ·do 
Façoi' João Pedro Maynard tla ·F!mseca e Sá a 
fu0 Í\6 i Rio 'de iJan'eiro ; 1a 16· d'&-Outubr.o de 1'8 ar;, 
=-':Se\·nardti José de S'euza ·I.obat-0' a'fe:í 'ésorev-er. 
.....,..;:&fonsenhor A1lmeid1á~ -"-·Befbardo :José da Cu:.. 
nha Gusmão· de V·ascbaceUas. - oArcha~se á ff... ·126 
v. e ih~·7 do lliv. •·º ·'de 'Not'açáo·dllS @tden~"que seea;~ 
pê'dem pela lllesa do Des/Jrli~ar.ge: do Paço. ' · 

•.,... ,. ,( '·1 

L 1J 1 

M'atiusel'i(>t~ authentibo. 1 
..;l 

l·q, •t , J 'rff 
Ha;ve.nd-0 por 

1; 

<leereto de 2.4. d,.e Siilembro de 
A·lh,5. cleterm~nadu .gue, os, Ajudantes do· Thçso,u~ 
reir,o,_~;Çr· e ilt§cr.ivão, .da . ~e.sa. do Jl,eal -Er.ario ,Q,o, 
R~pQ , d,e, P.o,rtµgal tivessei:q ,a graduação de que, 
go~o; 9s ~jµçlap~es .<Jos- C.omad~r.es ,Ger.a<es do, 

~ m~sm Q E.ravi,o ~1 e. cow, os quaes, de\)erião co.nc~
re).;'..etn oc.c.asião ele. vaciitm.a, pa11a,.seg;µirem 1.es 
~,:;cesws qµeidir1tiV<>·inen~e lhes OQqt}letissem•:, sQu 
§.~vi~p .iaQ . dito r,espei\o~ q~la.i:ar, q4e .pata~ AS 

· JDh!lllit1oa.cl0:1J Ing.iir~s, ,ele' Ajqdantes.. .do ,',lip.f!spq:. 
~~~ri0:Mb!l p;,Es,cri,..\lão 9.'!l •1M~~11. ,só

1
sl) 1J)e 'hão-,9 ·e 

propqr ps ,priqiei~·os E,scriptuc~ri.os ~1\clu~~.º~, 
ou .S.11p1;a~~~er<\~1os qqe ,tHer~m -esfe ,ç~~rc~c10 
oa The1>our1m<1 Mor,, 09 em .alguma ~as· Gonta
dorias .Ger,aes. o' JUarquez de. Aguiar,' et.c. Pàla
cio do Rio de hneiro, rem' l 7 d.e Outllb;o . de 
18151 -Com.a rubric<\~º i'i;iócjpe,Regent~ Nos
so Seri~1.0,r. ,-jtaJfrqliida.,do. Liv: 4de Registo de D.e
q-etos dqs1anrws de18.14aJ11;.n,ho .de ~818, afl. 74v , 

1 

1'ri'Ov'isÃ'o: DE 2li: 'DE at:IT'U"1rno. 
' ''r .-'( . 1 " ""',,: , • 

, Manqsc;ipto •!l'!.1hen.ti(lo. ~ .. , 

_ Q. 1\1arq~ez , de ~gt,iiH ~ , do Ç'<)nse1:fu 'q,~ é1e·; E'sta:_ 
do, \ etc. Faço .sa~er á J,unta da tfea1 Fi)zeiad.a da
Ci~pitan~a· éla B~~1a ·,/qu1úi'.efo Rear}!bdo~i"eq,úe
reµ~lg,nac+o J o~.é, ~pri~io,,d~. F<Úlse?~ ;y~ly~o, 1$'~1: 
'YG,Ot1;1ario vifaliqio, do glfi.G~o d~ )tscn ya,o 3a Pr.o
v.ir~oria do.s 4'usen,~es d~s-~.~ Ç\>~ari<~1 a. <lfolinui9~0 , 
ch:J pag-.amento dos cl.i~e1tos a. 9p,e está annuaI
mente obrigado pelo 'dito officiõ, visto que se· 
havião desmembrado delle as Villas de Santo· 
Amaro, S. Francisco e outras·,. cle que resulto.u 
ao menci'onado officio gtande deterioramento , 
tendo principio ,esta dimiuüição, desde· o clia em 
que ficárão as ditas Villas separadas; e tendo-se· 
coltsid'eração ao sen requedmen·to, e informação . 
aqU'.e se procedeu: foi o Príncipe Regente .meu 
Senhor seryidó dete'rlltinar, _qti:e o 11si1ppllcante 
fitJ,li~ 'o~ri'gádo a , P~~~l' , ánTitihl~etrte •os dil'~i.tos 
eqmvaiehtes· á 'lota·cao He 180~/)"rs. ·,.tencfo prm
cipl9 esta graçà de's.de- ·o d1·a, ·em "qué ds·réspedti
vos Juiz.e!! de Fóra 'das 'ViÍlas nérvanteóte cr'éatlas 
ness~ C'omarC';l., entriír~\õ a ~keroer · ás funét:Ões d~s 
Provecfor~as d'à Fazeficla dtJ& :t\usente~, tg{iahnen
te cre~das nas mesmas Vil1as~ tempo ell1 'qne teve· 
principio o deterior'ament.'o' que én~uppllcante· al'
fega. O que se pàrticilJ'a á di'tà Jtrrrta p:ár·a aS'sim o 
exeoútar. José Gomes t ·efio a fez no·llio de"Jlinei
ro,' em 2{~ de Outubt1Qde 1'8r5.~~'f:arcefüro Anto
ní? de Sduza a fez eshever.-M~rtp.Iez .de Aguiar. 
_:.'EaJtraAida do Liv. 4º de·Reg. G~r'al" d:e Ordens 
ettpe'diaas 'ás Juntas 'de Fifrenda.., a ft. ·51. · 

. ( ~· ·: . 
') 

>J PROV.ISÃ-0 DE G DE .Jlil0iV,EMMW. 
., 

' M~rruscripto autbenti~'o, ' 
' ~.h • 

· p: ·João ·por f,gh\Ça ·ae_lDeo's; Pri:hcip'e Reg'cntc 
ae' ,"PbrtugaL' e da'S Algarves·, étc. ' F'aÇ,O sáher a 
vo.; s - ~:Uiz, .ve~éad1;w~15 e·;n~ais.. <3ffi~iâf)~ ~i:i · bart:rara 
ct~ Cülade ~a 'Pli'r.al1yb·a : , que sen\fo:..me presente 
a · i·cptese.qt'áçifq.. féi'ftl ç'fn ·nome iioli"ag'ritUIL'ores 
aes·~ 'Capitaoi~ ; pedtndo-me a conflrntação db 
edital pil'b'licó p·eto Ou vidor dessa"Com;irca, ~João 
Sheii'ànno lUactel da ·c<rstà, e n'a in~ormacão 
que·, com Audiencia 'VOssa; e dá n'ê>brha e po..;o ' 
deu o Governador della; tend.o a tudo con'side:ra
ção, e ao que respondeu o Desembaçiador Procu
rador da mü11ha.Real Corôa. e~Razenda, .com infor
mação do Desembargador Juiz dos F.eitos della: hei 
por b~m ordenar-vos fáçais restabe1ecer o a·ntigo 
usq das ce1~c;as g er.aes que ,re~gp;i,rcLem :as vaf.'seas 
af!.j;aç~i;it~s1 a.o· ,J\j ;<> i P.,ara.\wha,, gl:ir;\g:ando aos fo.- · 
'l't~dor[!~ que.1fic~em 1fór.a d~Ua~ ,. ti,_ccr.car;1as. 

' \ 
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suas lavouras para_defende-las dos gados man
sos, e p'r<;>hil:>indo absolutamente a 'introduoção 
dos gados de negociações e· de multiplicações nos 
'pastos circumvisinhos ·ás fazendas cultivadas; fi
candd sómente permittidos, dehàixo de' cercas par
~iç11la1'e's' os gados nec.éssatjos para li lavoura' e 
as hccas destinadas ao usó de 'leite sómente; fi
cando sujeito o que não fiier a rcspedtiva cerca, 
a huma muleta proporcionada á sua falta, e a 
fazer-se ella â sua qusta . . Cumpri-o assim, fazen
do registar esta nos livros competentes. O Prin
cipe Regente Nosso Senhor o m'andou pelos Mi-· 
nistros abaixo assignados , do seu Conselho .e 
!!eUs Desembargadores do Paço. Jôão Pedro Mày
nar·d da Fo.nseca e S~ a fez no Rio de Janeiro, a 
6 dl} Novembro de 1815. - ·Bernardo José ' de 
Souza Lobato a fez escrever. -Thomaz Antonio 
de Viíla-Nota Portugal.' -1: Monsenhor Miranda. 
A c/ia"Se a f1.. 1 29 v. do Liv. 1º de Notação das Or
dens que se expedem pela Mesa do Desembargo do 
Paço. ' 

" PROVISÃO DE 17 DE NOVEMBRO. 

Manuscripto authentico. 

J?· João por g~aça de Deos, Príncipe Regente 
J.e Portugal e dos Algarves, et11. Faço saber a 

. vós . De~embargador Procurador da minha Real 
Corôa e Faz~nda, que o Ouvidor da Comarca de 
Sergipe de El-Rei me representou, que não jus
tificando José Joaquim Arg.olo Queiroz os requi
sito ~ neçe~sarios, para, por c.aheça de sua mulher, 
succeder na administração do Morgado do Porto 
da. Folha, sito no Districto da Vill r de Propriá , 
cuja posse lhe C<?_nfer:ir~ por (allecÍfllento de Pe
dro Gomes Ferrao Castel-Branco, o julgára de
voluto á minha Real Corô;l; e que., apesàr de ha
vei;.o dito Argolo appellado .da .saa seotença para 
a Relação do Districto, elte ci,rden{ira á Caníara 
daquella,.Villa, que do referi.de \\'lorgjido tomasse 
posse em meu re~l nome, o gue bna pr.a.ticou, 
elegendo -hum Procurador de .tod<.1 a iotejreza, 
que com o respectivo Escrivão' es 'tá descreven
d,o fazendas, gados, escravos e mais behs, para 
l~e dar ~e tudo Cófltas, as quaes :h\1 de fazer su
bir á mmha 1·eal presença. O que ),nandei se vo~ 
participasse para vossa intelligencir· O Principe 
Regen.te Nosso Senhor o mandou pielos Ministros 
abaixo assignados, do seu Co!)selbo e seus De
semhargador,es do Paç.o, .João ped,l\o Maynard d~ 
Fonseca e Sá a fez no Rio de Ja11firo, a 1'7 de 
N oveml:lr.o de 181 5 . . -=-Bernardo J.osé de Souza 
Lob;,lto a fez escrev.er.. ·....,,... Monsen\rnr l\Íiranda.
Bernardo José da Cr,mhaGusmão d,e 1Vasc.oncellos. 
! 4 cha-se a ft· 1.51 v. e 152 do Li.v. 1ºde Notaçao 
das Ordsrli que se expedem pela Mesa, ~{º Desembargo 

.d~ Par;o. . · · 

:DECRETO .DE 18 DE NOVEMBRO. 

M~nusc.ripto anthentico. 

Por justos 'motívos que me fórão presentes~ e 
se fizérão di'gnos da ·minha real con~ideração: hei 
por bem que Joaquim Martins Piilheire, '.Aj11..: 

dánte do Fiel das Ferias da Casa da Mdeda àesta 
Côrte , "\·éni)a da data deste em dial'it!l o orde0a~ 
dó annual de 20o::tf> rs., em lugar de 64.ó rs. dia
ri 'ós qtie a'ctualrnente percebe de salario pelo so
b~·e.dito 'o~cio. O M~11qúez· ~l'e ·Aguiar~ etc. P~- 
lac10 do 'Rio de Janeiro, em 1·8 de· Novembro de 
1'815. -'-Com a rubrica do Príncipe Regente Nos
so Senhor. -Extrahido d<iLif!. '4 de ·Registo de .De~ 
eretos dos annos de 1814 a Junho de 1818, a P,. ,77 .. 

TRATADO DE 20 DE NOVEMBRO, 

Mannscrip~o autbentic~. 

Em Nome da Santíssima e indivisível Trindade. 
' . 

·As Potenciai;·Alliadas, havendo por .seus esfor
ças; unidos, e pelo bom success,o das suas a.rma~ 
salvado a 'frança e a Europa das convulsões de 
que · as ameaça\\ão. a ultima empreza de Napoleão 
Bonapart(l, e que o ·s~stema revolucioriario reprq
duzio· na França para promover seus progres
sos, participando ao presente com Sua l\lages.ta
dc Christianissima do desejo de consoHdar, rnan
tendQ inviolavelmentc a real autoridade, e re
pondo a actividade da .carta cons

1
titucional, a or

dem de cousas que felizmente se restabeleceu em 
França , como tamLem do objecto de reconduzjr 
entre a França e seus visinhos aquellas relações . 
de confiança reciproca e boa vonta<le, que °" 
fataes effeitos da revolução, e do systema de con
quista tem perturbado ha tanto temp'o , pers,ua
dido.s ao mesmo tempo de .que este ultimo objec
to sómente se, póde obter por hum arranja!llento 
cimentado pai·a segurar aos Alliados indemnida

, des convenientes para o passado, e solidas ga
rantias para o futuro, tomárão,cm consideração, 
d.e mãos dadas com Sua Magestade o Rei da Fran

ça, os meios de pôr em effeito este.arranjamento; 

e. con,·encidQs de que a indemnidade devida át 
potencias alliacl;i~ não pode ser nem inteir<!,xpente 
pecuniaria, sem prejudicar a França em hmp ou 
em outro \ie S!!,us ·interesscs essenciaes~ e que con
viria melhor CQmbinar ambos os modos paríl el'.i
tar· o in.convenjente que resultaria , recorr,ei;ido,
se a qualquer deH~s separadamente, Suas ,l\1agee- , 
tades . .Jmpefiaes e Jleaes adoptárão esta thase para 
as suas transacções. prescriptas; e c.oo.cerdando 
igualmente na necessidade de reter por hum tem-; 
po fixo nas Províncias Vronteiras da F!'ança cer
to numero de Tropas Alliada.s, determináriio com
binar suas differentes disposiçües fundadas sobre 
estas hases, em hum tratado de familia. Para es
te fim e a este effeito, Sua .Mages,tade o Rei do 
Reino Unido da Gram-Bretanha e Irlanda, por 
si, e por seus aUiados, por huma parte, e Sua 
l\1agestade oRéi de França e de Navarra por outra 
parte, homeárão seus Plenipotenciarios para dis
ctl'tirém, estabel'ecerem ·e assignarem o dito tra
tado í:léfihitivo , •·a sM>er: Sua Màgestade o Rei do , 
l.*ino Unido dâ Gram-Brcta'nha e Irlanda, o Right 
Hon... fl:i>'herfo Sh•fart, Visconde Castlereag·h, 
Caválleiro da 'nobilíssima 0rdem da Jarreteira ~ 
l'tlembró do muito illustre Conselho Privado de 
Sua <li.ta· 'Magestade, Membro do Parlamento, 
Coronel do Regimento de Milioia de l.ondoiíderr1; 

1 
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157 ANNO DE 1815. 
, e principal. Secretario de Estado dos Negoci'Os Es Sarrelo1lis e a corrente do Sarre, juntamente com 
trangeiros de sua dita Magestade, e o muito il as pl'aças situadas á direita da linha acima clescrip
Ju'stre e muito nobre Lord Arthu1·; l>uque Mar ta, e suas clependencia~ fóra dos li!llites da Fran7 
quez, e· Conde de Wellington, Marquez do Dou- ' ça. Dos limites do Distribto de · Sarrebruck, a li., 
ro, Visconde Wellington, de Talaveira e de Wel ' nba ele demarcação será a mes~a que ao presente 
lington, e Barão do Douro de Wellerley, Mem- · separa da Allemanha os Departamentos,do Moselle · 
hro do muito illustre Conselho Privado de Sua e do Baixo Rheno até .o Lauter, o qual rio dali , 
dirà Magestade, Feld Marechal dos seus Exerci servirá de fronteira até embocar no Rheno. Todo 
tos, Coronel do Real Regimento de Guardas a o territorio na margem esquerda do Lauter, in
Cavallo, Ca valleiro da nobilíssima Ordem da cluindo a fortaleza de J"andau, formará pai:te da 
.Tarreteira, Cavalleiro Grão Cruz da muito illqs Allemanha. A. Cidade de Weissembourg porém , 
tre Ordem cio Banho, Priocipe de Waterloo, Du péla qual passa aquel!e rio, ficará inteiramente á 
que de Ciudad Rocll'igo, e Grande ele Hespanha França, com hum raio na marg·em esquerda, que 
da primcirà Classe, Duque da Victoria, l\farquez não exceda ele mil toesas ; e que será determina
de Torres Vedras, Conde de ViJ~ieiro em Po1· do mais particularmente pelos Commissarios que 
tugal, Cavalleiro da illustrissima Ordem do To forem encarregados da proxima determinação de 
zão d'Ouro, da Ordem Militar Hespanhola de S. limites. · 
Fernando, Cavall~iro Grão Cruz da Ordem Mili II. Deixando · a foz elo Láuter, e continuando 
tar Imperial de Maria Thereza, Cavalleiro Grão ao longo dos Dep,artamentos do Baixo Rheno, do
Cruz da Ordem Imperial de S. Jorge da Russia, Alto Rheno , do r>oubs, e do Jurá até o Cantão 

' Cavalleiro Grão Ci·uz da Ordem da Aguia Negra de Vauel, as fronteiras ficaráõ como as fixou o 
da Prussia, Cavalleiro Grão Cruz da Ordcm•Real tratado ele Paris. O J'halweg elo Rheno formarit 
e Militar Portugueza da Torre Espada, Cavallei o limite entre a França e os Estados de Allema
ro Grão Cruz da Ordem Real e Militar da Suecia nha, mas a propriedade elas Ilhas ficará para sem
da Espada, Cavalleiro Grão Cruz das Ordens do pre como fôr determinado por huma nova revista 
Elefante da Dinamarca, de Guilherme dos Paizes da corrente elaquelle rio, e continuará inaltera
.Baixos, da Annunciada de Sardenha, de Maximi velmente qualquer variação que tenha aquelle rio 
liano José ela Baviera, e de ol!tras muitas, e Corrí no lapso de tempo. Nomear-se-hão Commissa
mandante das Forças rle Sua l\lagestade Britanni rios por ambas as partes pelas altas potencios 
ca em França, e do Exercito de Sua l\'Iag·esta?e o contratantes, dentro do espaço ele tre.s mezes, p'ara· 
Rei dos Paizes Baixos, e Sua l\'Iagestade o Rei de procederem á dita revista. Metade ela Ponte en
França e de Navarra, o Sieur Armand Emanuel tre Strasbourg e Kehl pertencerá á França, e a 
du Plessis Richelieu, Duque de Richelieu, Ca outr.a metade ao Gqfo Ducado ele Baoeo. 
valleiro da Ordem Real e Militar .de S. Luiz e das III. A fim de estabelecer huma communicação 
Ordens de S. Alexandre Newshy, S: Woloclimir e directa entre o Ca1itão ele Genebra e a Suissa., 
S. Jorge da Ilussia, Par de França, primeiro aquella parte do paiz ele Gex limitada a O. pelo · 
Gentil Homem da Camara ele Sua Magestacle Lago Leman, ao S. pelo tenitorio elo Cantão de 
Christianissima, seu l\linistro e Secretario ele Es Vaud, ao O. pela corrente do Versoix, e, por hu
tado dos Negocios Estrangeiros e Presidente cio ma linha que comprehende os Communs de Co· 
Conselho cios seus Ministros; que, depois de ti·o lex-Bossy e iHeyrin, deixando o Commum ele 
carem seus plenos poderes, achaclos em boa e de Ferney á França, será cedida ú Confederação Hel
vida fórma, assignúrão os artigos seguintes: velica, pal'à. ser unida ao Çantão ele Genebra. A 

-L • As fronteiras da Franca serúõ as mes linha de Alfandegas Francezas será posta ao O. do 

mas que erão no anno de 179º, salvo e excepto Jurá, de maneira que todo . o paiz de Gex fique 

as modificações de huma parte e outra, que são fóra daquella linha. 

especificarias no presente artigo: · IV. Das fronteiras do Cantão de Genebra até o 

· I. Nas fronteiras do Norte, a linha da de Mecliterraneo, a linha ele demarcação serit aquella 


marcacão ficará como a fixou o tratado de Pa que em 179º separava a França da Saboia e elo 

ris, até defronte de Quievrain, dali seguirá os Condado ele Nice. As ,relações que 'O tratado de 

antigos limites das Províncias Belg·as uo extincto Paris de ·1814 restabel~ceu entre a França e .o 

Bispado de Lieges e elo Ducado ele Bouillon, co Principado de i\1onaco, ccssaráõ para sempre, e 

m.o existião no anno de 1790, deixando os terri  existiráõ as mesmas relações entre aquelle Prin

torios encravados ele Philippeville e Marienbourg cipado, e Sua Magestaue El-Rei de Sardenh"a. 


·com a fortaleza deste nome , juntamente com V. Todos os · territoríos e Districtos encra1•ados 
todo o Ducado de Bouillon fóra das fro~1teiras' de nos limites do territorio francez, como são de..: 
França. De Villiers, jimto de Orval (sobre os terminados pelos presentes artigos, ficaráõ unidos 
confins do Departamento tles Arclennes e o cio á França. ' ' 
Grão Ducado de Luxembourg) até Pede, sobre VI. As altas part~s contractantes nomearáô den
a grande estrada que vai de Thionville ú Treves, a tro em tres mezes depois da assignatu1;a do pre
linha ficara como atracou · o tratado de Paris. Deit sente tratado, Commissarios para regularem tu
Perle ella passará pÔr Lansdorfl', Wallwich, do que diz respeito ú designação dos limites dos 
Schordorff, Niederveilinge, Pelfweller, ( .todos respectivo~ paizes, e logo que determinarem os 
estes lugares com suas Banlieues ou dependencias, trabalhos dos Commissarios far-se-hão mappa~ 
tlcan·do á França) até Borre, e seguirá dali os e levantar-se-hão marcos que mostrem os res
antigos limites do Pili~ ele Sarrebruck·; deixando pectivos limites. 

TOMO JJ, 4o 



A,.NN~ · DE 1815. 

2. • As fo1:~a~r~&,,, IP~ªP.\\5 · ~ 1 .Q~~tl'~c.to,s qlJ.p. ' · efU 
coqÇormi~~~S ~q.,~:~igq p~~C.Clr4~M,e, , , não hãp1d~1 
l~rJ?l~r mai P.ill'tç qo~ territorio fr.aocez , serl.tõ 
P.Ostos. :\ d}sposição qjll? po.tcnci~~ allü1das, e n~s. 
é.p,ocus fix iJr da~ P-elQ a,rti~\'o 9 da Çon.venção JUilit~r 
a,noq,xa ap,presente. tra,ta,d:o,; ~Sua l\lage~tade o 
.J}.~i- d~ Fr,ança i:enuopia, ppr; si, se!fS herde.iro~ e!. 
s,ucc11ssru·e~, par.11 sempre, os ,d,il_'éitos de s..:11:.>erat;iia 
e_ propd~çlad<; qujl ~té aqui tem exercitadq sobi:e, 
as ditas fo1·t~le,za&' p,raças e n;stdctos, . 

5. º .A,s fo.i;ti!:ica.ÇÕ!J,S de Buningue,, ha;vendo si
do . constantemen~.e hum ol?jeeto d_e inquietação. 
para a Cidp.de <le. l}ale,,, a.s altas p.artes con,t!·a,ctan-; 
tes, para da,re.w ú Confederação.Hel,vetica huma 
nova prova da sua )loa .' ' ontadc, e de quanto S!:! 
empen)lão na s.ua prosueridade, conco1·tlúrão· en
tre si em demolir as fortificações de Hun.iRgue, 
e o Governo F.rancez S,f;l oJ?,riga pelo mesmo moti
''º a não r es tabelece-las, em tempo algum, , nem , 
Slil bstitui1·-lhes outt·as. foxtificações ,cm distancfa de 
menos de Lr!;!s Jegoas da Cidade de Ba.!e. A n~u- . 
tnlidade da Suissa se exi:.enderá ao terr.~torio si- , 
tuado ao N.. de huma linha• tirada de Ugiue, fi

. can!lo 	 ariuella. Ciclade 'comprehendjda ao S. do 
Lago de Ann_eey por Favergcs até Lach<:ri~,aine, e, 
d<üi ao J,ago (~e Bourge.t até o Rhone, dfl: IIJ.e.S
ma maneira que se ei;i.ten.deu ás Pr.ovincias de 
Chablais e Fauss!gny, pelo ,~rtigo 92 do.acto n'..'. 
nal do Congresso de. Vienna. 

4. º A part,e pecunia1·ia da indemnj.sação, q,ue a ~ 
Fra,nça f~eve foruccer· ás potencias alliadas se 41'ª; 

' na som.ma de, 700 milhõ!:JS> de fr.ancos. O.modo, 
as épocas e as gut'antja?· ppra o pagamento desta, 
somma seraõ regulada~ p.or huma convcn~ão es:... 
pecial, que tera a 1nesmaJórma, ~ eíréito ,. com,o 
se fosse iused,~a palava p,or ,palana,no·pr,fü\ IHJllt 

1. t.ratµdo. 	 . 
5. º O estaQ..Q de meôquinhez, e de fr;rn:enta

ção, que depois de tantas convulsões violentas,, 
e particularme,r1te depois da ultima catastrophe , . 
a Fi·auça tcn,1 ~xpcrimentado ~ nao obstante as 
paternaes inteQÇÕ·es do.. seu Rei, e as. van,tagens 
que a todíls as ,classe,s de seus yasóiallos afliança. ª i 
carta, constitJci.o.nal, reqi1erendo _1p<jl'.a segm:ança 
dos Estados visinhos, certas med,ida,& de prec.an;, 
çã~ e de garant!~ teI\iporar~a; ju~~.ourse indi~pen
s.a-rel occupa~· dur.ante hum espaço determinadq· 
por l~LHIJ. c-0.rp,o.d.!! tropas alli.a~.as, certas poB!çõi;~i 
JJlilitares ap )ongo dap fronteiras ,da França, com 

,a 	expi;ess~ res~r.va êg1e a·,dita occuP.!lfão d~· sor~e 
<ilguma.p,rejudicarú. ú Sobeçµ~ia. <!e 'Sql\ Magest:h 
d.e Çhr.i~~ianissima, , nem ap.epta4o de po~s.11~ co
mo he rcqonhecido e confirmado ptlio ,presentfll 
tratado. O q,\W31'!-f.o ,des~as tropa~ não p,aSSí1fá. de 
! 5,o,,ooo, h.o~e.ns; o L:pqio~~\l5lant7 er~ ,Chçfe ;d~s, , 
t,e excrcjtp ser.a)1R,1'Ile.í\fl ,o.)pel\l~ ppt.enf(~!!V)Ji!11,la~.1 , 
Este exercito occupará as i>raças de ContJ.é,, Va-.. 
)epejçnnes, B.ol}c~1~ip, , , CampJ:~y. , 11~ .Quespoy, 
~lr.ubcµ-g~, . La,\1drçç,ie~, A:y es~es, Rpçr:P.Y.o G-ivl1 ~ l 
ç_o.rp , Çhélr)e~,o,nh l\f~~~e1:~~~- Sec\mn, Mr,11tµ,iw.li)', 
Thtpn;v·i)les, 1tp,pgyvy, Bjt!(J1 ~ eJa; testil ~4fl :R!),P\~> 
d~ F;pr,tr:LP~lh Coajp1ª~lfíl,ljlt~n~,a1f,<?,,exemibC!i .ç,~.s., , 
~tJ,~~p. a eH~ . sepj~e_ d~ye S\lt fori;i~çi4.a ; P<il~. F1·il\h . 
c;_a ,, lwµw,.cPitJ ·ep<;JtRi C$f.l ·S?P~\ r.eR,nl<w~.1 ,tq~Q, (t\rn,t 
di z respeito a este oh.Jecto. Esta d1>n,".e1),Ç~.Q,, q~ [ 

terá a mesma ~nça. ·e< eftieitq•.CQ1n9· se fosse in·se..., 
rida p,a}().vra _p.or;. .p..al~vra, no p.1;esente tra~aé:lú, re
g.alarú tf)llj.b~m ~s. relaçõç,s do q~cx;cito de occu- ' 
p..ação com ap au,toridodes, civis e militar.es do 
p..aizr A maior duração desta,oqcup<:1ção Il).ilitar es
tú fixada em cinco aimi:is. Podeú tet')'IÜn().r. ante,s 
daquella épopai, se n.o fim de ti:es annos os sobo..
ran'oo alliados , dep0>js de haiverem,. de aCotldO 
Su~ l\'lag.estade o Rei ·de ,França,.examinado np
dura1nente sua situação e interesses reciprocos, 
e. os prog.cessos, que houver fqito em Frano,;a ,coro: 
o restjlbelec~mento da ordem e da tran,1uillidai:le, , 
convierem em reconhecér que cessúrão de existir · 
os motivo~ que os,obr,igbrão áquella mec]ida. l\l'as 
q.ualquer que seja o resµltado clesta deliberação,, 
.todas a? fortalezas e posições occupadas pela& 
tropas alliadas, oo ca.bo de cinco al}nos scrúõ dcs
p_ejadas sem mais de1}1ora, e ent1·egues a Sua !Ua

. gestade, Chris·tianis,sima ou a,seu~h~rdwrop e sue~ . 
c~ssores, 

6. • As tropas estrangeiras, que não fazem p;ir 
te do exercito de occqpação., despejará.ô o Lerri 
torio fra.ncez dentro do p.raio fixado pelo artigo 
9° da convenção militar·aone,Xil ao presenle tra
tado. 

?· º E.m todps oio p-aizes que mµ,darcm de So
berano, tanto em v~rtude dp p11esenlç tr,alado, 
como dos ananjamentos1 qu!f . se hão de f'azel', em 
consequencia delle., coQ.ceder-se,..ha hurri periodo . 
de seis annos da d;:ita <la troca lias i·atificaçõGs, 
aos habitantes naturaes oµ estrnµgeirO's ue qual
quq1·, condição e naç~q ,qu~ sejãp, para,disporem . 
d.e sua? propriedades,. se as.sim_o ju\garein con
veniente ,, ~ reli~·arern~se para quf!lqiJer paiz. qu e 
e~colher,em. . 

8. º Todas a~ disposições do tra~ago de l)a
rls dfl. 3o de Maio de 1.81.4, relativam~nte aos pai
zes cedid.os por aquelle trjltado, applicarrse-hão 
igualmente aos diversos . territorios e Distr.i<.;tos .. 
cedidos pelo presente tr;itatlo.. 

9. º As altas partes contraetantes, ha;vendo fei
to r epresentar as diITerentes reclamações que pro
,._~m <la mi1 execução dos ar~igo 19 e seguintes 
elo tratadp de 5o de l\:laiQ de 1 8.it~ ., bem como 
dos artigos)aP,tlicionae,s do tratado assig:nado enr 
tre a Gram-Bretanha e a F'.ranç,a, desejando fa;
WJ mais eflicazes as ,estipulações a\i feitas, e ha
vendo detennina~lo, por dua$ con1·ençõcs .separa1 
elas, a marcl1aJ 1uc se1ha, <111 se.g·üir de. c,ad;i., p.a1·" 
tei ~pµ.ra aquelle fim, as ditas duas convenções, , c11~ 
mo'> a1m,e,l(as ao presente. t1'a~adq,, terúõ, a füo .cle. 
segurae.a ,comp\etíl execngão , dos arligo~ acima . 
n;itiuc,ionaqos., a II}e,sm.a força e,effeit.o como se a~ , 
roesiµas , fos~~m aq\li in.seritlas. p,alílvra ,ppr pal11
v.1',a. 

1 o.• T.oçl.o&; os1 prisioneiros, foiH>s d1ttral)tc.. as 
h.o.sti\idades, ass.hn coi;q.o ,tpdos ,os ,reforç.os q1J·C:1Se , 
le,v~rã.o pu <lerão, serãp reat}~u.idQs qo , ~ai.s hr~
,.~ .t~JflPP~ p.ossivc:l, O .me.sm·lil ,se 1e\1t:e11çlerú .a c.ur- .'ª dQs p~·ision~ir.os ,, füitos; antes ,do Lr.ata.çl,o, de.. 5n , 
a~J l\'.J,ai9, ,d~, 18,lfl' e,qµQ ai1V\~ qãQ)lQ\,\Y e_r(lffi '~ i!l_o 
r~H~t.;1i\19s••, . · · 

1 J., «Q,tr.a~ad.oi;~lP!ll•r,\~ , de,5G>1 .de M·aio,de ,18.1;4.,1
e~ o ,açtp 1fipaJ . do <.+o.i1g;gess9 , d~ ,Vi!lnn,a , da , 9., d~ , 
J,9JCIJPO~ d.~ 1§11J•·sã9 1 c9,1;1fiJ1{IU\dqs ,, . c, sç (i.é) nw,Qti.

http:coi;q.o,tpdos,os,refor�.os
http:cedid.os
http:ananjamentos1qu!f.se
http:militar.es
http:Mr,11t�,iw.li
http:h.o~e.ns
http:res~r.va
http:alli.a~.as
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dos ,ei;n. tou.as, as· Sll'l!S dcte11miJ1agõcs·que nã0 h.ou-. seráõ periodicamente· trocadas ' por1bons• au, Po11
vcrern sido modijjc;ldas pelos artigos, do presentei t.eu1· neg-ociaveis, feitos nai WFma usac1anno se1·vi
trutado. · · • 

12. º O p11esente.tratado, com.as convenções an
nexa,s, será ratilipado cm hum só aet!>, e as ra
tificações seráõ trocadus no espaço de dous me
zcs, ou mais cedo .se fôr, p.ossi,vel. El:n .tcstemun.ho 
do que os mspectivos Plenipotenciarios o assigná
rifo e lhe pTegárão,os sellos. das suas armas. 

Feito em Paris", a 20 de Novembro de 1814. 
Assignados, ~· S. Castlcreagh. - L. S. Welling
ton. - L. S. füchelieu. 

As altas po-tencias contuactan~es, desejando si:n

90 ordinal"io do Real Ecario. 
4. º No mcz que ·pceeede1· G quar~o. anno', du

raute o ,qual se deve.pagai: huma ap.olice, esta 
apolice scrú dividida pelo ,Eral'iO de li'rança em . 
hons"au P01•tewr, pagavcis•em. .Praris, cm porções 
iguaes, do primeiro até o ultimo dia dos quatro. 
mezes. Desta sorte a apolice de L16 milhões e 2/5. 
que pertence a 51 de Mar.ço de 181:6, será t1·0
cada no mez de Novembro de 1815 por bon·s aw 
I!orteur, paga.vei~ em porções iguaes do 1º de 
Dezembro de 1.815 até 5 de l\lauço de 1816; a 

i:eramente pôr em effeito as medidas sobre qu9i · a,police de {~6 · milhões e. 2f5 q110 tocar a 5,1 de 
d.cliberárfio no Congresso de Vienna l'clativamen-. 
te ú completa e unhersal abolição <lD, Commer
cio de escravatura, e tendo cada hum em seus 
respectivos domínios prohibido sem rest!'ioção ás 
s:qas. colonias e aos seus vassallos, tomarem .par
te .alguma nçste trafico, s.c obrigão a repetir con
juntamente seus esfol'ços, com o fito de segurar 
hum· resultad0 final áquelles principios que elles 
proclamárão na decla1·ação de 4 de Fevereiro de 
1815, e· de ajustarem sem perda de tempo pelos 
seus l\'linistros nas t,;ôrtes de J,ondres . e Paris 
as medidas mais elfectivas para1a inteira e dr.âni- ~ 
tiv-a abolição de hum comnilercio tão odioso e tão 
fortemente condemnado pelas leis da religião e 
d~ natureza. O presente artig.o addicional terá a 
mesma força e effeito como se fosse inserido p.a.la- . 

Julho de 1816, será tl'ocada no mez, de l\1arço 
do mesmo anno por boos.au Porteur, paga veis 
em porções iguaes do i" de Abril de 181.6 a ·51 
de Julho do mesmo anno., eiassim por diante 
todos os quatro mezes. 

5. º Nenhui'Q. bom at/J Porteur., será ent11eg11e• 
pela somma devida cada dia,. mas asornma assim• 
devida será dividida em muitas coupwies ou bilhe
tes de 1,000, . 2,000, 5,.ooo, 10,000· e 20,000• 
fra11cos, as quaes son;imas juntas faráõ 3 somma. 
tot.al do,pagamento devido por cacla dia. 

6. º As Potencias A:lliadas, ooovenoidas que he. 
tanto elo seu interesse como áo da. França., que
hum a somma tão considerayeL de bons au,. Por
teur não saia. de huma vez, convem que nunca 
estará em circulação ,em.Jfons1mais de · 5o.milhões 

vra por, p.alav.ra !\O tratado assignado hoje. Se- . .. de frnncos pol' · cada1ve11,. . 
1:11 iQclui,d.o na r&tjficação do·dito tratado.. Em1tesr 
t.emupbo, do que os rQspectivos Plenipotenciatiios• 
assignárão o mçsmo, e Jhe.pregárão os sellos das 
suas armas. 

Feüo em Paris, a 20 de Novembro de 18'15-. 
Assignaçlos, L, S, Cast)ereaglh·-L. S. \Ye).tingi
ton. - L. S. füchelieu. 

CONVENÇÃO DE 20 DE NOVEMnRo. 

Manuscrip~o authQntioo. 

Conventiio concluída em.confo1'midade. do artigo 4º 
do tratado principal, relativamente ao pagamento 
da indemnisaç«.o pecanim·ia que a França deve for
necer aos atliados. 

O pagamento q.µe , a Flrnnça sei obri.g.ou· a pres
l.ar.á11 Potencias AI li.adas, como indcmni~ação pelo , 
artigo, 4~ do ,tn1tado de hoje~ te1á lugar. na.fórrna 
e nos pedodos presc~·iptos pelos ar.tigos seguintes. 

1, 0 A.som.ma de· 700 milhões. de fr.ancos, que 
h<: a.,tota,\jdade da inrlcm,nisação, será paga dia 
ppr. di11, em. p,orções igpaes, no esp:aç:o de,,c~oc-o 
ann9s,, por. ,meiO• de bons au, P,orteur, , sobre o 
Er;ufo ReaJ.. da ,Ernof;a, ll•ll maneira , q1:rn . ora se. 
ex-plip<\rit, 

2.. ~ O 'Er.arjo, d<\rá . i~mediatamente ás1Poten-,, 
,ci:i.s i\.lliaclas qui1l'Lll• apoliclls de ,,46.milhões e 2/3; 
ca~a hu!'Aa ,, form;anda ae· ta<lo a 1somma de :7~ ; 
m~l~Qe~. ; a .p11imeJ,ra apa)iueipagavel,a.51 de ,l\'J.ar.
Ç9< 1de1 18.1p,, .a1segppda~, 31, de,JJilba do,..mesm•o.. 
an·no·, . e_ a~simi , ern., clja..n.tP 1QJl!I oaJa,qa111:to nas • 
cinco SUC~Si;\!OS. 

5. º Estas ap.oliG..C§ njQJse~ áQ{negDGia?eis ~ . mas 

7. º A França não ipagarú .jurws pela>demora, de: 
cinco annos que as·i P,ôtencfas, Allia.das lhe con~ 
cedem pa1·a : p3g.amento , dos 700 milhões de• 
francos. . 

8." No 1° de Janeiro de 1816 a, l<~rança fà1:á ús 
Potencias Allil1das, como garaatia , d·a reg:uilari
dade dos paga.mcntos ,, hum,fu.ndo de juros ins-, 
cri1Jtos no gl'ande livro da, diYida publica, da, 
França, de·7 milhões de .franoos sohro- hum ca._, 
p.ital de i5o milhões; este ' fmulô_; de juros sel'á• 
destinado a fazer boas , se fôr necessario , as 
falta$ dos aceiLes do GovellnO- F.rance7i, e para fa-1 
zer os pagamentos ignaos rio , cabo de •cada seis., 
roeis aos,bons au Potteitn; que,,se devem:, como, 
logp se explicará.. 

9. • Este fundo .de juros se11áJnscripto em nom:e 
das pessoas .que as Potcncias-Alliadas nomear.em, 
mas estas pessoas não pod~m ser os proprierarios 
das inscripções, excepto no caso providenciado 
no artigo 1 1 seguinte; as Potencias Alliada~ re
servarúõ tambem para si o direito de transferir 
as inscripções a outr.os nomes to.das as vezes que 
julgarem necessario. 

lo. o o_deposito ·destas 'nsc1:ipções s·ed1 conna
do a hum, Thesoul'eil'O nomeado·pelas Pbtenc>ias• 
A:lliHdas. 

11." HaY.erá hurna <;;ommissão l\tix·ta •compos- · 
ta.. de ·hum· igual numer@,de ,ambas as partes, ~de 
Commissarios .A,lliados• e ·F11ai;icezes, qu(} exami-· 
naráõ, cada seis mezes, o ·estado .elos •pagamen-· 
tos., e regularáó1J 01balanço. Os-b•@ns do .Erario1 
pagos ,continmaráõ ·os. pagame1~tos • ; os «lu.e•aind!i · 
semão ihou.Yerein apresentado ao · !E1~aPio de Fran\lª ' 
en~ra~:tÕ i na .con11a 110 balanço -seguinte, aquelles · 
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tambem que tiverem vencido a sua vez, apre
sentados e não pagos, constituil'áõ os atrazados, 
e .a somma das inscripções será applicada pelo 
cambio do dia para. cobrir o deficit. Concluida 
aquellá-0peração, os bons não pag·os sed1õ entre
~;-ues nios Commissarios Francezes, e a ·Comrnis- · 
são M.i10ta ordenará aos Thesoureiros que paguem 
a somma assim determinada, e os Thesoureiros 

· seráõ autorisados e obrigados a paga-la aos Com
missarios das Potencias Alliadas, que disporáõ 
della como lhes parecer. 

12. º A França se obriga a repôr immediata
mente nas mãos dos Thesoureiros huma quantia 
de inscripções igual áquella de que se tiver feito 
uso, segundo o artigo precedente, para que o 
fundo estipulado no artigo 8° se consenie sempre 
completo . 

15. 0 A FranDa pag·ará o juro de 5 por c~nto 
da data dos bons au Porteur que ti verem .cabi
mento daquelle,· cujo pagaménto tirer sido de
morado pelo acto da França. 

14. ~ Quando os primeiros 600 milhões de fran
cos estivere'n1 pagos~ os Alliados, para accelera
1·em a inteira libertação , da França , aceitariiõ, 
se aprouver as.sim ao Governo Francez, ,o fundo 
i11encionado no artigo 8° pelo cambio corrente, 

, em somma igual ao resto devidó dos 700 milhões. 
A França terá sómente que fornecer a differença, 
se a houver. . · 

15. º Se este plano não convier t\ França, os 
1 oo milhões de francos que restarem em diYida 
será-O pagos da maneira determinada nos artig·os 
2 °·, 5•, 4º e 5°, e depois do complc1~to pag·amen
to dos 700 milhões, a inscripção ~sl.ipulada no 
artigo 8° voltará á França. 
. i 6. º O Governo Francez se obriga a executar, 
independentemente da indemnisaç~o pecuniaria 
estipulada pela presente conYenção~ todas as· obri
g·ações estipuladas em convenções particulares 
eoucluidas com as d1fferentes Potencias e seus 
co-AUiaclos, relativamente ao fardrmento e ar
mamento dos seus Exercitos, e pro~1elte a exacta 
entrega e pagamento dos bons e mapdatos prove
nientes das ditas convenções, que não estiverem 
já satisfeitos ao tempo da assignatuj·a do tratado 
principal e da presente convenção. Feita em 
Pa1•is, a 20 de Novembro ·de 1815.--Assignados, 
L. S. Castlereagh. -L. S. Wellin1~ton. -L. S. 
Richelieu. 

NOTA DE 20 DE NOVEMD~O.'' 

l\'Ianuscripto authentico. 

Os abaix"o assign a dos, !Uinistros cios Gabinetes 
unidos, tem a honra de communicar a S. Ex. o 
Duque ~e ~ichelieu, o novo trata~o de alliança 
que ass1gnarão em nome e po-r or~em de seus 
'Augustos Soberanos, tratado cujo objecto he dar 
. aos pl'incipios .Cónsagrados pelos tratados de ehau
mont e Vienna, a app\icação mais analoga ás 
presentes circunstancias, e a prender o destino da 
França ao commum interesse da Eqropa. Os Ga.

. hiqetés Alliados considerão a estabilidade da or
4!-llll de cousas felizffit!nte restalaelef ida naqu.elle 

.paiz, cerno huma dai:i bases essenciaes de l111ma 
~ranquillidade solida e duravel. A aquelle objeeto 
se dirigirão c'tlnstantemente seus esforços unidos, 
e o seu sincero desejo de mante1· e consolidar ore
sultado daquelles esforços dictou todas as estipula
ções cio novo. tra~ado. Sua l\'.lagestade Ghri stianis 
sima reconheoêra naqtielle acto o di$relo com que 
concertárão as medidas mais proprias para renovar 
tudo quanto possa d' ora em diante compromette1· 
o desca nço interno da França, e preparn1· reme

dios contra o périgo de que pócle ser ameaçada 

a autoridade real, e a fundação da ordem publi 

ca. Os principios e intenções dos Soberanos allia

clt.>s são invartaveis a este respeito. Disto forne

cem a prova mais decisiva as obrigações que 

contrahirã·o, mas o ' 'ivo interesse que tomão na 

satisfação de Sua Magesladc Chrislianissima , 

bem como na tranquillidade e prosperidade do 

lleino, os induz a esperar que os casos contra os 

quaes se providenciou obrigações nunca se hão 

de realisar. Os Gabinetes Alliaclos percebem a 

primeira garantia desta esperança nos .luminosos 

princípios, magnanimo5 sentimentos e Yirtudes 

pessoaes de Sua M.agestade Christianissima. Sua 

.l\fagestade tem 'reconhecido com elles, que em 


-hum Estado que por hum quarto de seculo tem 
sido despedaçado por movimentos revoluciona
rios, nã·o pertence só ú força reproduzi1· a paz nos 
animos, confiança nos corações, e equilíbrio nas 
differentes partes do corpo social, e que a pru
denoia deve ajuntar-se com o rigo1·, . e a modera
ção com a firn.teza para obrar aquellas felizes mu
danças. Longe de temer que Sua l\iagestade Chris
tianissima queira nunca annuir, nem dar ouvidos 
a conselhos imprudentes ou apaixonados, que 
tendão a foml'!ntar descontentamentos, renovar 
sustos, reanimar odios e divisões, os Gabinetes 
Alliados estão completamente seguros, pelas dis
'posições mo sabias como generosas, que o Rei 
tem ahnunciado em todas as épocas do seu Rei
no, e particularmente na da sua Yolta depois da 
ultima usurpação criminosa. Ellcs sabem que Sua 
1'1agestade opporú a todos os inimigos do hem pu· 
plico e da tranquillidade do seu Ilcino, debaixo 
de ctualquer fórma que se apresentem, seu afferr,o 
ás leis constitucionaes, promulgadas clebaix_o dos 
seus auspícios, sua vontade pronunciada decisi
' 'amente de ser o pai de todos os seus vassallos, 
sem distinção alguma de classe ou religião, apa
gar a mesma lembrança cios males que e!les tem 
soffrido, e cons~rvar dos tempos passados só p 
.hem que a providencia fez levantai' ainda 'no meio 
da~ calamidades publicas. Só desta maneil'a o~ 
desejos formados pF:los Gabinetes A lliados para 
conserYação da autoridade constitucionàl de Sua 
Nlagestacle Christianissima, para a felicidade do 
seu paiz e manutenção da paz do mundo, podem 
ser coroados com hum completo successo 1 e a 
,França, restabelecida sobl'e suas antigas bases, pó .' 
d~ reassumir o lugar a que he chamaüa no syste
ma euro pê o . . Os abaixo assignados tem a honra de 
repeti!' a S. Ex. o Duque de füchelieu sua alta 
consiqeraç~o. Assignados, Metternich. - Castle
reagh. -Hardenberg. - Capo D' Istria. 

Paris, 20 de Novembro de i815_. 
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Manuscripto authentico. 


'ífendo determinado no§ 11 •das Instrucçõe~ que 
baixárão co~ o d·ecreto de '8·deJ'unho de 1812 (*), 

(*} Decreto estabelecendo a Fabrica de Lapidaçiio de 
Diamantes. 

Hei por bem que no terreno contiguo á Casa da .Moeda, 
qur. mandei construir nesta Cidade e Cõrte do Hio de J a
neiro, se estabeleça, debaixo da inspecção e governo ri o 
Conde de Aguiar, do meu Conselho pe fütndo, Presiden
te do Heal Erario e nellc meu Lugar-Tenente, hum a Fabri
ca de lapidar diamantes, que se devcr:1 construir e pro
ver de todas •H 111achinas e instrumentos proprius, ficando 
11 Junta da Direcção Geral da Real Extracção dos Dia
mantes encarrP.g:idil da direcçãro tlesta ohra e fabri0a, e 
á mesma Junla sujeito o Administrador que fui servido 
nomear, por decreto de 11 de 'Maio do correnté anuo. E 
porque bonvem dar priilcipfo á lapidação dos dia:mantes, 
empregando-se neste trabalho os l\fost1·es e oIBciaes que 
para este fim vicrão de Lisboa, servindo-se dos engenhos 
que trouccrão, em quanto se não construir o edificio q'ue 
exigem ~s machinas proprias de hum ken'tclhante fabrico : 
sou ser,.ido ordenar se ponhão em devida e exacta obscr
vancia as instrucções interinas que ao dito resp'cito baixáo 
com meu real decreto, assignado pelo Conde de Aguiar, 
Prei;identc do Heal ll:rario, que assim o teriha entendido 
e faça execútar com os despachos necessarios, le1•ando-se 
em conta ao Tbesoureiro Mór do ml!smo Erario o qae des· 
pender ,por portarias do dito Presidente, e cm conformi
dade das instrucções, por este decreto sómente, sem cm· 
bargo de quaesquer leis, regimentos e disposições cm 
contrario. Palacio do Rio de Janeiro, cm 8 de Junho de 
1812. -Com a rubrica dó Principe llegente. - Conde de 
Aguiar. 

ll'ISTBUCÇÕBS l!ITERJ!US DB QU6 PAZ MENÇÃO o DBCRBTO surnA. 

Pelo que pertence ao-Administrador. 

1.• O Administrador da Real l<'abrica de Lapidação dos 
Diamantes receberá da -Junta da Directoria Geral da Real 
Extracção dos Diamantes~ precedendo a competente por· 
taria du Presi'dente do· Real Erario, as partidas dos diaman· 
tes que se houyere111 de lapidar, para os distl'ibuir pelos 
Mestres e officiaes que debaixo de suas ordens trahalha..-em 
na Fabrica, sendo os mesmos diamantes divididos em 
papeis nnmerados, com declaração cio peso de cada dia· 
mante, e do numero delles conteudos em caela hum dos 
'papeis, para deste modo serem distrib11idos pelos llicstres 
e offioiac~ qne • os •houverem de lapidar, consenvan.do-se 
nus mesmos papeis depois de lapidados, para se conhecer 
se são as mesmas pedras que recehêrão, se he natural a 
quebra que ti1•erão, e qaaes os Me~trcs e officiaes que tra
balharão com ·mais perfeição. 
~-· ((>uando o Administr.ador fõr receber da irunta da 

Direcção G"ral ·os diamantes que se houverem de lapidar, 
deverá nomear alternativamente bum dos l\Iestres lapida- . 
rios para escdlber as pedras que se devem lapidar. A' pri
meira escolha é entrega que se fizer assistirlló ambos os 
-..ctuaes Mestres, Jeronimo A_ntonio da Costa e Luiz .José 
de earvalho. 

3. 0 O Administrador fará ~ogo entrega rios diamantes 
l:(pidados no cdfre da Junta da ·Direcção Gerál , assistindo 
a esta entrega hum dos Mestres lapidarias , para os pesar 
-na prP.sença da ,Junta, afim ide se ndtnr e reconhecér ,a 
quebra que tiv~rão ·na lapidação; os diamantes lapjdados 
1eráõ acompanhados de hutr111 declaração jnrada aos .San
tos Evangelhos, pelá qnal conste se estão ou não bem la
pidados, segundo as regras da arte, se são os mesmos qu• 
se entregárão brutos, e se o seu peso foi convenientemente 
aproveitado. . • 

4. 0 O Administrador exigirá esta declaração dos dous 
actuaes Mestres , separadamente, em segredo, quando se 
~ratar de diama11tes lapidados pelos officiaes Antonio da 
Costa é Francisco José de Carvalho , e dos que pará o fu
turo trabalbare'm na Fabrica; quando porém' se tratu1· de 

TQ!llO JJ, 

pelo qual houve p<ir Bctn• de mandar ~srabelecel' 
-huma Fabricá de Lapidação d'e Diamantes' nesta 
Cidade, que o primeiro Escripturario do Real 
fü•ario, incumbido da escripturação- e ajustanien':. 
to das contas concerncntes·' <ã- sóbre<lita1 Fabrica, 
,·encesse por este trabalho, e a titulo de ajuda ele 

diamantes lapidados pelos ditos 'Mestres , a mesma decla
ração será exigida do Mestre a quem não pertencer a obra, 
ê de algum dos officiaes que ma.io1· conceito mérece1· ao 
Administrador 1 sendo tites dr!clarações feitas sempre em 
segredo, e sem récipróca inteHigenc\a e com binação dos 
que as dão. . ' ' · 

5. 0 Terá o Adulinistrador hum li"ro de contas corren
tes, rubricado por qnalqaer dos Deputados da J t1nta da 
Direcção Geral da Real Extracção dos Diamante$, cm 9"' " 
se debite nas colupeteutes datas de- todas as pàrticlas de 
diamantes Lrütos que se receber, com declaração do nu " 
ine'ro e peso, c e111 que se cre'dlte. á proporção que o• 
fui· distribuindo pe'los lapií:larios, abrindo a cada hnm 
di!lles conta.por onde se ·mostre ó gné receberem e entre· 
garem. Dchita:ndo-sc em contá llistilicta dÔ• diamante• 
lapidados, p0<ra nclla se ir creditando pelas cntregfs que 
fi:lcr a Junta da Dlrecçito Geral .; 'e 'finalmente, debitanêlo
se e creditando-se do mesmó moclo os dinheiros que reoe· 
ber no Erario, e despender ''em jornaes e outras,despczas 
próprias de admirlist'ração, estabelecimento, conseJ·va~ão 
e trab alhô' da F'ábl'icá. 

' 6.• Em todos osseo1estres deyerã o.A:dministi'ado1•·aptc 
sentar á Junta da Direcção Geral, para esta fazer subir :, 
real presença de Sua Alteza Real o Principe Regente NO!:í· 
so Senbor, pelas mão~ do Pi·esiClente do Real Fcario , 
hum balançq ou tnappa extrahido do· diro ·llvro, por onde 
1e reconheça o dinheiro q11e receber e dispe der·, é que 
ficou existihdo, a quantidade de diam antes Bruto~ que 
jgualmente tívt!r r-P.cebido, o q,ue .ilel'les se lap"idon e e'n'tre: 
gou, e o's q.üe lic1io ém 'ser. ' •· · 

;:• O Administ1·all?r'terá a maior vi~ilancia sdbre todos 
os- objecros de sun àdarinistraçã , não consentindo que os 
Jl'lestr.es e officiaes lapidarias llds diamantes se empre'gnem 
em nenhuma out1·a lapidação de diaman les que não sejão 
os qne lhe forem entregues J1ela Junta da Direcção Geral. 

8." A escripturação dos livros que devem servir na Fa~ 
brica será feita por plJm Eséripturario qúe Sua Alteza 
Real fõr ser"ido non ear dos do 'Real Erário, o que fica 
sempre ·2ddido com o ôrdenallo de 'bob :f1> rs., em quanto 
pelo seu accesso e Lom l!"erviço não fõr dispensado desta ' 
incumbencia, pa1'a seg1tir C!S Ju·gares do l\eal E1·ario que 
lhe coa-tpetirem. A Junta da Ditecção Geral propo1·á o 
·que jnlgar toais habil para esta importante commissão, 
tendo em vista os Escriptnrai·ios llo Real Erario que se 
tivetem empregado, na Hepartição dos Diamantes, que 
deveráõ pref'e'rir aos que rião'tiverem pratica 'da m'es111a • 
'Repartição. 

·9.• Na Fabrica ;da Lapidação rlos Diamall'tes d e~cri'1 
haver hum cofre de tlés chaves, para nelle se rec·olbcrelll 
os diamantes e dinhefro <lesta administração, teo llo buma 
dàs chaves. o Administr~dor, óutra o '.Escripturario que ser
ve <le Es'cri,'ão dar Fabrica, e a terceira hutb d'os Mestre~ 
da mesma Fabrica que .mais antigo fõr. 

10.10 Em antro cofre, qné -bmbem deve haver ' na Fa
brica, se recolheráó todos os diamantes que ·estiverem 
em eifcctiva lapidação, em calxinhâs distinctas e sepata
tlas, sobre :is quaes eSteja escr.ipto o nome do Mestre ou 
official que estiver encatrcgado 'd~ lpiiirlaçãõ, logo que 
em cada dia 'findar o trabalho da Fabrica, para no dia 
1eguinte sahircm tio me•trto cô&e, •d'o, ·qual terá hnma çba
ve o Escriptuario, e outrils' 'duas os' dous Mestres lapida
rios, abrindo-se 'ektc cot're ha hora em· que: dever pdnci
piar o tf'aba'IHó, ·que serú regnlatlo pelo A·dmlnlstrador. 

11.•' 1As contas ·da adt;ninistr:lçào 'da Fabric';1:s·eráõ toma· 
tlas peló primeiro' fücripta'rarip· ao Real Erario que se acha 
encarregado da escriptúraçãil '.dos diamantés, a ca~go da 
Junta da Direcção Getill , ·vebcendo por 'este' trabalhb 
:.tqa.~ rs. de ajuda de custo,, e devendo dar o fo1•mularios 
i>• a escriptu\iação dos livr.os dá'F.abrica, precedendo :\ 
:ipprovaÇão da J uhfa da"Diveoç-ão 'G·ettal, à goem deverfl 
paHiéipnr ' tudo quanto ·fôr relativo" á's cdnde · da mesma 
Fabrica. 
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custo, a quanti1:1 annual de 2P<l:t/> rs. ; sou servido 
conceder es,tc, v.cncimento ao segundo ,Escriptu
rario L.uiz i\'lanoel Alvares de Azevedo, visto de
volver-se -para o mesmo aquella incumhencia, 
pela passagem do primeiro Escripturario José de 

Pelo que pertence aos Mestres o offit:iaes lapidarias do 
diamantes, e apl'cndi•es. , ' 

1. ° Cada hum dns actuaes Mestres, Luiz J os~ de Carvalho 
t! Jeronimo Autonio da Costa, vencerá diariamente 1:t;200 
rs. Os dous officiaes, Antonio da Costa e Francisco José 
de Carvalbe, vcnceráõ cada hum t~mbem diariamente 
11!/i rs., em attenção a ter.em vindo de ÍJisboa com suas fa 
milias, e em quanto bem servirem e forem conservados 
na Fabrica de La\lidaçiio dos Diamantes. 

2. 0 Estes vencimentos lhes scráõ coutadoR desde que 
chegárão a esta Côrte , abatendo-se o que tiverem até o 
presente recebido do Real Erario , não obstante ter sido 
para se descontar do producto do seu trabalho, visto que 
não forão empregados na lapidação dos diamantes aclian
do-se promptos• para ii.so, e necessitando de meios para si 
e suas l'am ilias. 

3. 0 Os Mestr!!S e officiaes lapic;larios venccráõ a 51!/i 200 
rs . p 9r cada hum quilate bruto que receberem, ·logo qne 
concluão a lapidação e fôr apprQvada a obra, como fica 
e'stabelecido antecedentemente, havendo attenção aos ven
cimentos diarios que lhes são arbitrados no artigo 1 •, 

para serem descontados no preço qa lapidação, J\11.endo
se a conta desde o dia em que os apresentarem lapidados 
e ab rilhantados, segundo a arte, 

4. 0 Os Mestres seráõ obrigados a tomar dous aprendizes 
cada hum , com approvação, do Administrador, aos quaes 
hajão de ensinar o officio de lapidado de diamantes, de
vendo-os dar por promptos e habeis para trahalharení 
como officiaes no fim de seis an nos ; e por cada aprcndiz 
que, por attestação dos Mestres e.informação do Adminis
trador, que, deverá ou,vir por escripto os officiacs sobre o 
merccim,ento do mesmo aprendiz, f'õr ;ulgado capaz de 
P.·xercitar Q seu officio, rr.ceberá o Mestre que o tiver cn~i· 
nado o Pl,Cmio de 721!1> rs., e s1) o apr~sentar em cinco 
~m oos se lbc daráõ 12o:tfi rs., e apromptlando-o em quatro 
receberá o Mestre 1921!1> rs. " 

5. 0 Os aprendizes approvaclos na co11formidacle do ar
tigo antecedente,,. depois Qe trabalharem por te111po de 
dous annos com satisfação dos Mestres e do Administrn
<lor , tanto a respeito da perfeição do seu trabaltio como a 
respeito da sua conrlucta e probidade, obteráõ carta de 
Mestre Lapidario de Dia1nantes, que a J'unta da Direcção 
Geral lhes mandará pas$ar, p~ra ficar gpzando de tudos os 
privilegios e ise.o ções que competem i ,os artífices deste 
officio . , 1 

6.• Os vencimentos dos aprendizes, dos futLtros officiaes 
r, Mestres, e cl.as mais pessoas que trabalharem na Fabrica 
de Lapidação elos Diamante!i, seráõ arbitrados pelo Ad
ministrador, ouvindo por escripto os actuaes Mestres, 
ou .os que para o futuro forem mais antigos, e ficando este 
arbitramento dependente da approvaçãc1 da Junta da Di
r-ecqão Geral, para em consequencia serem incluídos nas 
ferias dos jornaes e despezns da Fabri.c1,1, que seráõ .pagas 
no Heal Ilrario, por portarias do Presidente do mesmo . 
Real E (a rio, sendo ' taes ferias feitas pelo Escripturario 
da Fabrica, e assignadas pelo Administrador. ,, 

7. 0 As horas' do trabalho da Fabrica seráõ reguladas 
pelo Admil)istrador, que. deverá ter o 1maior cuidado e 
1'igilancjn sobre todos os empregados, Hfim de que não 
hajão desordena e pr11varicações, apromptando-s.e as obras 
no tempo comp!lte4ye, e procurando que sómente. se pa
gue jorní\l a quem pelo seu trabalho o merecer, para o 
que ficará auto1;isad<J a despedir da Fahr!ca os qu\l pela 
sua in~_.cond.ucta e irregular p,rocedime1,it~ 'Ilão merece
rem ,ser nel,la conservados; dando poriém logo coo.ta á 
}11~ta cjà DGec.r,ão G.çr~l dos motivos ~1ae o o,l:irigárãQ n 
•emelhan.te pr-o~edimentp; assim COII)O 'deverá participa« 

Rezende Costa, para o lu1gar de A<lminis~rador ela 
referi<la Fawica, ao Escrivão ela qual hei por hem. 
de conceder rno':tf> r$. annuaes, a titulo de ajuda · 
ele custo, e em attonção ao maior trabalho que 
lhe tem accrescido pelo mencionado emprego. O 
l\iarquez ele Aguiar, etc. Palacio do füo ele .Ta-. 
neii:o, ern 24 de Novembro ele 1815. -Com a 
rubrica do Principe Regente Nosso Senhor.~ 
Ea;traltido .do Liv. 4º de Regisl'o de Decretos dos an
nos do 1814 a Junho de 1 81 8, a fl. ?B n. 

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO. 

Manuscripto authentico. 

Attendenclo a qne o Deputado da Junta da Fa
1.enela da Capitaui~ de S7 Paulo, que sene ele 
Juiz Executor ela Real Fazenda na respectiva Jun
ta, não percebe por esta serventia vencimento al
gmn: sou servido estabelecer o ordenado de 25o:tf> 
rs. annuaes para o referido lugar, por ser o me;~ 
mo que t.m o Deputado que serve de Prncura
dor ela Real Corôa e Fazenda na dita Junta, pa
go na forma do estilo. 0> Marquez dll Aguiar, 
etc. Palacio cto Rio ele Janeiro, cm 25 de No
vembro de i815. -Com a n1brica do Principe 
Regeme Nosso Senhor. - Extraftidc; do ,Liv. 14" 
de Registo de Decreto3 dos an.1103 de 1814 a Junho 
de 1818, a~· 79_. 

AVISO DE 1. DE DEZEMBRO. 

Manuscripto nuthentiC'o. 

O Principe B.egente meu Senhor, attendendo it 
supplica que lhe fizerão os moradores da Aldêa 
de Valença, sitQacla entre os dous Rios Preto e 
:Parahyba, na qual pedião ser isentos dos Direi
tos da Passa·gem, que erão obrigaelcis a pagar, 
tanto de suas pessoas, como de suas ca1:gas e ani
maes, depois que áli se estabeleceu a passagem 
do B.io Ubá: foi o mesmo Augusto Senhor ser
' 'ido, annuinclo á sua supplica, mandar declarar 
a V m. que ha os ditos moradores por livres e de
sohrigaclos de pagarem a dita passagem, tanto de · 
suas pessoas, como de cargas e animaes, e que 
passem gratuitamente em qualquer barca ou ca
nôa que haja no lugar da passagem, sempre que 
a sua viagem fôr para esta Côrte , ou para qual
quer outro Districto que pertença á sua Pnnin
cia, e que só sejão obrigados a pagar o imposto 
que pagão 09 mais, quando a sua viagem fôr pa
ra outra Província, ou Districto, ou Capitani·a que 
pertenção a S. Paulo, Minas Geraes ou qoyaz. 
O que participo a Vm. para que assim o execute, 
tanto .ao presente como ao futuro. Deos Guarde 
a Vm. •Palacio do Rio de Janeiro; em o 1 º de De- . .' 
zembro de 1815.-!Harquez · de Aguiar.'-, Sr. 
José. Antonio Barboza Teixeira.., 

ALVARA' DE 5 DE DEllRMBRO. 
á me~ma .Junta ÍLtdo quânto julgar coq1veniente ao real 

ser.v, içq ·ç aqs inte.i'es~~s da, l\.eal Fazenda 1, para,d:ir,as Ili· Coll. Br z, - Delgado. 

úden,..c~as q~e forem ,d.a sLta alça,da, ou .ªYsollicitat.do .P,1·~
 Eu · o Pr'ihcipe Regente faço sa~er ad~··que ess1denle do ,Rea! )<:ran9 . . Pala~10 do füo d,e Jane1ro,·em 

8 de JDnbo de 1812.-Conde de Agui~r· • te aJ;varú com forÇ~ 'de lei ''irem ' que suujnilo ... 


.. 
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minha real presença, em cçmsulta da Mesa do De
sembargo do Paço,' com audiencia~o Procura
dor da minha Real Corôa, a necessidade em que 
se achão os moradores da Villa e Termo de Pe
nedo, Comarca das Alagôas, de hum Juiz Letra
do que lhes administre, justiça, e promova na- · 
quelle 'terrjtorio, cm que vivem 13 a r4 mil -ha
bitantes, a civilisação e respeito ás- minhas reacs 
leis, e o augmento d'a agricultura e do comrncr
cio, que já de muitos tempos tem ali principiado 
pela navegação do Rio de S. Francisco, e pode 
8er levado a maior auge, em razão dos diversos e 
importantes generos que por este rio pocl'em s_er 
exportados; sendo tambem presente na mesma 
consulta a necessídade de crear Villas as Po·1'oa
ções de Maceió e Porto das Pedras da referida Co
ma1'ca, as quaes, pela sua população e local, de
' 'em ter em si Juizes a que recorrão; e querendo 
eu que todos os meus , ·assallos participem dos pa
ternaes cuidados com que me emprego cm aper
feiçoar a sua felicidade, e gozem com qu!etação 
e sem maiores despezas os bens da justiça e as 
comrnodid'adcs que lhes procuro: hei por bem 
c1·car na dita Villa éle Penedo hum lugar de Juiz 
de Fóra do Cível, Crime e Orfãos, que servirá 
com os mesmos Escrivães e Officiaes com que 
nctuafmcnte servem os Juízes Ordinarios e dos 
Orfãos; e terá este lugar o mesmo ordenado, apo
sentadoria e propinas que vence o Juiz de Fóra da 
Villa do Recife de Pernambuco: e sou outrosim 

servido crear Villas as dita; Povoações de Maceió 

e Porto elas Pedras, cada hum(l das quaes terá 

dous J,l!Jizes ordinarios e hum dos ,Qrfãos, tres 

Vereadores, hum Procurado1· ela Gamara, hum 

'I:hesoureiro, dous Almotacés, hum Alcaide com 

Escrivão do seu cargo., e dous Tabelliães elo. Pu

lilico, Judicial e Notas, ao primeiro dos quaes 

ficaráõ annexos os officios ele Escrivão da Cama

ra, Sisas e Almotaçaria; e ao segundo pertencerá 

o offioio ele fücrivão dos Orfãos. A Villa de Ma

ceió ter.li puf Termo todo o tel'l'itorio que decorre 

até ú bar.ra das· Alagôas, e dahi até os Rios de 

Santo· Antonio Grande e Mandau, que fica. des

membrado (!a Villa das Alagôas. A Villa do 


1Porto das Petlras terá por Termo todo o territo
rio que existe áquem de> Rio Mangoaha até o Rio 
Je Santo Antonio.Grande, ou a Paripueira exclu
sivamente,. qua fü:a desmembrado da Villa de 
.Porto Calvo•. Em. cada huma das sobreditas Vil
las se levantará Pelourinho,.e a casa de Camara, 
Cadêa e mais officinas.necessarias seráõ edificadas 
á custa dos moradores, debaixo da inspecção do 
Ou'!idor ela Comarca, e appro·vação da Mesa do 
Desembargo do Paço. 

E mandll, etc. Dado no·Palacio do Rio de 

Janeiro, aos 5 de Dezembro de 1815. - Pa1NCIPE 

com guarda. - Com os registos competentes. . 


I ' 

DECRETO DR ·7 DE DEZEMBRO. 

Delgado. 

Tomando em consideração o quanto he hoje 
a rnltado o rendimento do officio de Provedor das 
Lesfrias de ,llibat~jo, não sendo aliás bastantes as; 

_
consignações dos cofres das fabricas da,s mesmas 
J,esirias para os reparos e ob1·as de que ellas pre
cisão todos os annos, do .que resulta gra,·e prejuí
zo á agricultura, que muito àesejo prornover,como 
o primeiro manancial de riqueza : sou servido 
que, conservando-se o aptual Provedor na frui
ção do rendimento de que está de posse, não 
venção os seus successores mais do que o ordena
do·de 2:ooo:tJ> de rs., ficando applicado para as 
despezas das Lesirias o remanecente do rendi
mento proprio deste officio. O Conselho da Fa
zenda o tenha assim entendido e faç.íl executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em 7 de ~embro de 
1815. - Com a rubrica" do Principe Regente 
Nosso Senhor. 

PROVISÃO D,ll 7 DE DEZEMBRO. 

Manuscripto authenrico. 

O Mar'quez de Aguiar, do Conselho de Esta
dn, etc. Faço saber á Junta da Real Fazenda da 
Capitánia ele S. Paulo, que o Príncipe Regente· 
Nosso Senhor, por dec1'eto de 25 de Novembro 
do corrente anno, ela copia inclusa, assignada 
pelo Contador Geral respectivo, foi servido esta
belecer pal'a o emprego de Juiz Executor ela Real 
Fazenua d~sa Capitania o ordenado .ele 25o:tJ> rs. 
annuaes, por ser o mesmo que ahi se acha esti 
pulado para o de Procurador da Real Corôa e 
Fazenda. E por tanto se ordena á mesma Junta 
que, ao Deputado deli a que se acha s.ervinelo o 
lugar ele Jniz Executor, seja pago o dito ordena• 
dti de 25o:tJ> rs. na fórma do estilo. O que assim 
terá entendide> e cumprirá a referida Junta sem 
duvida alguma. Narciso Antonio da Rocha ~oa
res a fe~ no Rio de Janeiro, em 7 de Dezpmbro 
de 1815. -João· José Rodrigues Vareiro, no im- _ 
peclimento do Contador Geral, a fez escrever. 
l\1arquez de Aguiar. -E;vtra!tida a fl. 142 do Liv. 
5° de lteg. de Provisões expedidas pela Contadoria 
.Geml da segunda Repartição do Tltesoupo: 

ALVARA' DE 10 DE DEZEMBR9. 

Coll. Braz. - Delgado. 

Eu o Principe Regente faço saber aos que o 
presente al vara com força 'de lei virem, que em 
consultas da l\lesa do Desembargo do Paço, de 10 
de Novembro de 1802 e de"19 de Julho passado, 
constou na minha real presença quanto era justo 
e conforme á utilidade publica e particular dos 
meus fieis vassallos moradores e visinhos do 
lugar do. Cartacho., o seu pl'imeiro requerimento 
em que pedirão·que este se erigisse em Vilia com 
Termo conveniente, desmembrandc..-se de San
tarem.; nã'o só porque assim o exigião o augmen
to da agl'icultura, riqueza 1 povoação e grandeza 
do referido lugar, e a distancia em que se acha
vão, sendo-lhes penoso ir_e1n requerer· â Villa , 
onde se lhes difficultavão as providenoias pela 
complicação dos negocios ; mas tamliem po1·.quc 
x:aerec.ião esta minha real contemplação ·pefo seu 
zelo e fervor no nieu real serviçõ, não devendo 
ser aJtepdidos na parte em que preten,dião se 
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crê·asse'm JaiZes ordinarios para ;idminJstração da 
justiça em a nota Villa, pois que era con'trario 
ão bem publico e particular dos sàlrreditos mo
ilàdores s·ep'ararem-se da Villa de Santarem para 
S'er'em re'gidos por Juizes leigos, sugéitando-se 
pó1· este rri.ó·do àos inconvenic'ntes que ó.1otivárão 
à creàção de JUizes de 'Fá'ra, e que. nascem da 
fillta do conhecimento das minhas \eis, e aos 
áhu-sos da parcialidade e mal entendidos capri- . 
cho's, o que cor1vinha reh1over, creando para a 
referida nova Villa hum lugar de Juiz de Fóra do 
CiYel, Ctjjie e Orfãos, combinando-se assim o 
inter~sse p"'l'rblico com o particular: propondo-me 
igualmente que de,•ia ser desatterídiclà o seg·unclo 
requerimento elos mesm(}s moradores elo lugar do 
Cartacho, em que, desappro,'ando a primeira · 
pretenção, peclião uão só que oste se não erigisse 
em ViHa, mas tambem que nunca o fosse, em 
virtude do pri'vilegio e' inercê que tinhão ele tem
pos ,r:r11:1i remotos, e cuja coofirmaçãQ reqnerião ; 
porque esta pretenção era desarrazoada e inap
plicavel ao estado lloi·ente daquella Povoação, 
que já se não podia considerar Aldêa, nem reger
se por Juizes da Vintena, nem a concessão que 

, 	teve origem em costumes antigos quadrava ao 
estado actnal ; e tendo consideração a todo o 
referido, e ao mais que me foi presente nas men
cionadas consultas: hei por bem erigir em Villa 
o lugar de Cartacho, e crear para ella hum Juiz 
de Fóra de Cível, Crime e Orfãos, com o orde
nado e propinas elo de Santarem; ç com as pro
'l' idehcias seguintes : · 

A sobredita Vil la, que se clen.ominará do Car- · 
tacho, terá p or termo, além do seu antigo Dis
lricto, os lugaÍ'es da Vallada e Porto de i.Vluge, 
e as Fr1ilgueiias ele Valle da Pinta, Pontevel, 
Eréira e Lapa; e para a sna erecção e edificios 
pnblicos necessarios dará a i\Iesa dq Desembargo 
do Paço as p"recisas proYidencias. 

A Camara !'e comporá dos Ofilciaes determi
nados na lei do Reino, e eleitos nil mesma con
formiclacle, e o Escrivão que sou 'servido crear 
para ella Q será tambem das Sisas e Almotaça
ria; haveráõ' para btigerh da vma e expediente 
da a<lminislração ela justiça, dous Escrivães elo 
Pub'lico, Judicial e Notas; hum do$ Orfãos, que 
ó será tathbet'n das execuções respecth<as; hum 
Inquiridor Distribuidor e Contador, hum Partidor 
para . o Juízo dos ?rfãos, . hum ,l\lefr~nho e . hum 
Alcaide, q'ú'e sera tambelh Ca1'cere1ro, com os 
seus respectivos Escrivães. :Para todos estes offi
dos que sou servido c1·ear, $eráõ escolhidos pela 
l\1esa db Desemba,rgo do Paço cof preferencia 
'ós ile S·aot1,1rem que não forem propri'eta1'ios. 
· Sentlo na ViUa de Santarem de sobejo tres 
l\fagis'trad·os diversos para os conheciméntos de 
primeira instancia, e diminuindo-se-lhe o Termo 
com 'a creacãó da no'\tá Villa do Cartad10 : sóu. 
5er'vigó snppri:mir oJugar de Juiz dos Ortãos da 
mesma :Villa, ul'iindo toda a jurisdicção e encar
gos ao ' Jdiz dé Fórado CTime <leP,a . 

Pelo que mando; etc. Dado no yalacio 'do' Rio 
tfo Jan'eii·o, ilos io d'e Déiei.nhro de i815. .t , 
Pn.rkc1PE ·com ·guá1'cla. l!.:.:.i\larquez de. Agúiàt. ~ 
C01'n ~ oifregistos çompefentes. 

DBCRE.TO Í>B- 11. JJE DEZEMBRO. 

Coll. Draz. 

Sendo conveniente ao bem do meu real ser
viço e á disciplina dos Corpos de linha ela 
gnarnição desta Côrte, crear hum Corpo de Ve
teranos, par.a o qual hajão de passar os Officlaes, 
Oificiaes Inforior'es e soldados dos Regimentos de 
Infantel'ia 1 Cayalleria e A-rtilheria, assim como 
do Corpo da Guarda Real da Poli oia, que, nã9 
estando nas circunstancias de se1·em reformados 
segundo a lei, forem todavia, no acto da re-vista 
de Inspecção das difl'erentes armas, julgados só 
capazes de hum serviço menos nctivo, e que por 
tanto podem ser empregados nos differentes des- . 
tacamentos das Fortalezas, Registos e Guardas 
de presos e outros serviços desta classe em que 
até agorn se cmpregavão, ou inclividuos daquel
les Regimentos, óu do Corpo de Jnya\idos que, 
na conwrmidadc do decreto na data de hoje, man
do abolir: sou senido apprnvar o pláno que man
dei formalisar para a organisação elo referido 
Corpo de Veteranos, e que com este baixa as
signado pelo Marquez de Aguiar, etc. O C onse
1ho Supremo l\lilitar 'o tenha assim entendido e 
faça executar. Palacio de;> Rio de Janeiro, erri 
11 de Dezembr0 de 1815.-Com a rnbrica do 
Príncipe Reg·ente Nosso Senhor. 

PuNo 	para a organisar;ão do Corpo de Vetemnos, 
.ordenado por decreto da datei de hoje. 

i. • O Corpo de Vetcrall<'S serú composto de ' 
indi-vicluos dos Corpos das tres differentes armas 
de Infanteria , CavaIleria e APtilhel'ia, e do da 
Guarda•Real da Policia ela guarnição desta Côrte. 

2. • Este Corpo será formado daquelles indivi
lluos que pelos 1nspectores das respectivas armas 
forem julgados, no acto da inspecção, incapazes de 
seniço activo, porém ainda propl'ios para hum 
serviço moderado ; bem como claquellas praças 
do Corpo ele ln validos, que se manda abolir por 
decreto desta data, que estiverem ainda nas cir 
cunstancias ele se empregarem neste serviço ; •e 
quando aconteça que o numero de semelhantes 
praças acima indicadas não bastem para o estado 
completo do Corpo de Veteranos, este nunca será 
preenchidà com óutras alguma praças, nem de
verá jámais ha 1rer nelle praça alguma aggregada, 
ou nos Regimentos os chaiilados pl"aça:s mortas, 
depois que vagarem ,as aotuaes por falleoimento 
elos que nellas estão p1·ov·ido11. _ 

5.• Todos os indhiduos do Corpo de Veteranos 
perceberiiõ o~ mesmos soldos· e menestras que 
venéião nos Corpos donde passárão para este, · 
mas não p0deráõ p1·etender a'\i accesso olgnm. . .,Os Officiaes,comtudo,que, J,>Or idade ou molestias, 
,se impossibilitarem inteiramente, seráõ reforma
dos conforme o alvará de 115 de Dezembro de 
i~go ; não sendo obrigàdos ~ passar para . estl! 
Corpo aquelles que c1m\:ar~m mais de trinta e 
cinto annos de serviço , visto estarem já no caso 
'de onterem a· iilfi'ma ·réfórma de pd$tó de aceesso 
é soldo por int'eii'o. Os Primeiros Sargentbs , 
·t>'órta 'Bandeiras, Porta Est11!l'datt-es e Cadétes ·que 
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se acharem oas mesmas 'circ,unstancias de impos
sibilidade, e contarem mais de tri~ta e cinco 
annos de serviço, seráõ reformados no posto im
mediato cqm o reu respectivo sqldo; e 'Os c1ue não 
contar~m aquclle tempo de sepviçó, estando no 
mesmo daso, obtertíõ a reforma; bem como os 
Segundos· Sargentos, Furrieis, Cabos, Pifanos, 
Trombetas, Tambores, Anspeçadas e Soldados, 
pela ordem segu.inte: tendo mais de trinta e cin
co annos de serviço" com o soldo por inteiro e 
vator da farinha e fardamento que vencião diaria
mente; de trinta a trinta e cinco, com o soldo 
po1· inteiro e v.alor da farinha; de vinte e cin
co a trinta, com o soldo por inteiro sómente; 
de 'vjntc a vinte e cjnco, com meio soldo ; mas 
aquelles que, não contando vinte e cinco annos de 
serviço, se impo,ssibilitarem por algum desastre 
ou grave molestia em acção do mesmo real ser
viço, serúõ reformados , com o soldo por intei
ro, conforme a real resolução de 13 de Agosto 
de 1810. 

4 º 'Os individUQS do estado effectivo deste Cor
po, bem como os que delle forem reformad0s, 
seráõ curados no Hospital ReaI Militar, assim 
como o são as praças dos Regimentos de Linha, 
e as denominadas-mortas-dos mesmos corpos. 

5. º Os soldos do·s O:ffieiaes do Corpo üe Vete
ranos serúõ pago9 no dia primeiro de cada mez, 
e os das mais praças deste mesmo Corpo nos dias 
1 º e 16, e nesta occasião receberá o Comman
dante por cada dia de soldo que abonar ús refe
ridas praças, a quantia de 23 rs. para o farda
mento dellas. ' 

6. º O Corpo será composto de hum Estado 
Maior de dous Officiaes Superiores, seja qual fôr 
a sua arma ou graduação, de,'endo o mais gra
duad-01 ou o mais antigo ela mesma graduação, ser 
o primeiro Commandante, e o seu immediato o 
segundo Commandante; de hum pequena Estado 
Maior de dous Subalternos, seja qual fôr a sua 
graduação- ou arma, hum dos quaes fará as obri
gações de Secretario e de Ajudante, sem que 
para este exercicio tenha cavallo, e o outro fará 
as obrigações d'e Quartel Mestre; de hum Cirur- · 
gião l\'.lór, e hum Cirurgião .Ajudante; de seis 
Companhias: a primeira d~ Artilheria; a segun
da, terceira, quarta, quinta e sexta, indistincta
mente de lnfanteda e Cavalleria, compostas da 
maneira seguinte: a de Artilheria, de hum Com-
mandante e dous Subaltemos, seja qual fôr , a · 
graduação, tres Officiaes Inferiores de quftlquer 
graduação, quatro Cabos, hum Tambor ou Pi
fano,-e sessenta Soldados; e ·cada huma das cin
co de Infanteria, de hum Comrnandante e dous 
Subalternos, seja qual fôr a sua graduação, tres 
Officiaes Inferiores de qualquer graduação, ·qua
tro Cabos, quatro Anspeçadas, hum Tambor, P.i
fano ou Trombeta, e cincocnta e seis Soldados, 
fazendo assim o estado completo de cada Compa
nhia setenta e huma praças, e todo o Corpo iwa
trocentos e trinta e duas; e quando acontecer ha
verem ·mais praças de Artil.heria para· entrarem 
neste Corpo., do que as precisas para o estado com
.pleto da primeira. Companhia, seráõ aquellas ad
rnittidãs a qualquer das ·outras 'Companhias, que 
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não tenha o seu estado completo ·precnchido, e sc
rúõ armadas do mesmo modo que estas. 
· 7. º Este Corpo tera o seguinte uniforme : f'ar
da azul, .forrada de azul, · ayjvada de branco e 
ho~ões amaÍ'cllos, .em tudo conforme ús elos Re
gimentos de Infanteria ele Linha; calças largas 
brancas ou azues, polainas com dez botões de 
metal amare lio, banctina de couro com armas 

· 1·caes, pennacho branco; e será completamente 
fardado hum anno depois da data deste, não obs
tante receber-se qes.de este dia vencimento para 
fundo de fardamento; c rlesta época cm cliant<' 
cada O.fficial Inferior e as demais praças rece
beráõ em cada hum anno huma calca branca de 
pano de linho ou de brim, hum p

0

ar de polai
nas, hum par de çapatos e outro de solas, huma 
camisa e hum collete , de pano de linho; e em 
cada dous annos receberáó demais hum a farda , 
huma calça azul, .huma jaqueta azul sem forr o · 
com gola branca, hum barrete ele policia, huma: 
gravata de couro e huma barretina com laço e 
pennacho: as armas r~aes lhes serúó fornecidas ti @ 

Arsenal do Exercito, quando tenhão tido clesca
minho , ou não estejão em perfeito estado, e es
tes vencimentos principiaráô a cóntar-se da data 
deste, ainda que algumas das praças se achem cm 
divida de fardamento á Real Fazenda. 

8. 0 Os Officiaes do Corpo de Veteranos usariiõ 
de boldrié e florete como os de Infanteria de Li
nha: a Cc9npanhia de Artilheria será armacla com 
boldrié e chifarote de metal amarello;, nas outra s 
porém teráõ metade das pi:aças de cada huma .!1 
mesmo armamento que a Companhia de Artilhe
ria, e a outra metad'e ser1 armada de espingar
das, patronas e boldriés, por ser differente o ser
viço que tem a fazer. Este armamento deve ser 
recebido pelo Commandante do Corpo no Arse
nal Real, aon_de se lhe fará carga, e a mesma de 
ve elle fazer no seu livro aos Commandantes elas 
Companhias, de quem cobrarú recibo, e o con
certo se fará da mesma fóFma que se pratica, nos 
Regimentos de Linha. · 

9. º Neste Corpo haverá hum Conselho de Ad
mini~tráção e Arrecadação do 1linheiro que se re
cebe da Thesouraria para o fardamento, e igual
mente para a sua devida distribuição nas épocas 
determinadas. Este Conselho será composto do 
primeiro Commandante, como Presidente; do sc
gundo Commandante, como Fiscal, supprindo 
hum Com.mandante de ·üompanhia a falta deste; 
de hum Cômmandante ele Companhia como The
soureiro; de hum Subalterno, como Agente; e do 
Quartel l\'.lestrn, que terá a s~u cargo o fardainen
to antes de se distribuir ás Companhias; ..e o Aju
dante servirá tambem de Secretario deste Con
selho. -A primeir~ escolha de Commandante de 
Companhia para Thesoun~iro, e de Subalterno 
para Agente no Conselho, que .deve 'principiar 
com a creação deste Corpo, será feita- por todos 
os Officiaes, votando os Commandantes de Com
panhia sob1·e' a escolha.do que deve servir de The
soureiro, e os Subalternos .sobre a escolha do 
Agente: huns e outros entrtigaráõ os seus votos 
por escriptos fechados ao primeiro Commandante 
oito dias depois da organis11ção deste Corpo; e o 
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prirnefro Comtnandante, ele acordo com 0 se·gún
do, nomea"rá os dous eleitos pela pluralidade· de 
vo.tos ~ e no caso de igualdade se decidira pelo- d·o· 
pnmeu·o Commandante: nas seg-uintes nomea
ções se observará a mesma fonnalidade, sendo· 
os votos então remettido~ ao Conselho de Aclm4
nist1•ação no dia 2 de Dezembro de cada anno, 
para no dia 20 do mesrno mez se re\)nir o Con
selho, e nclle se decidil' pela pluralidade de vo
tos os. que de·vem exe·rcer aquellas funcções, de
vendo principia-las no dia 2 de Janeito seguin
te, ao que se não poclerúõ ex:imir de fórma algu
ma, ainda que se achem em serviço, pois que 
serilõ para isso ir:nmediatamcnlc rcmo"'·i·dos; e 
tanto o Thesomeiro como o Agente júmais pocle
ritõ SC1' eJ11pregarlos nestes cárg·os por mais de 
hum anuo, nem sel'ÚÕ reeleitos sem qll1l tenhão 
es tado !'óra da referida Administração pelo menos 
hum anno. Este Conselho se rou11irl1 sempre nos 
dias· 5 e '.!O de cada me1., e fóra clc~te tempo qllah·
<lo o Commandante extrao1·dinaria1nente o julgar 
necessario; e haverá hum liYl'O cm que se lavra
ri1õ os termos assignados por Lodos os !Uembros 
do Gonsel!to, da entrada e sabida de qualquer 
quantia,. e da sua applioação, ha-vendo hum co
fre com Lres chaYcs, das quaes terá huma o pri 

·meiro Commapdaríte, outra o segundo Comman
dante, e a te1'c~ ita o C.ommandante de Compa
n!Jia que scrvii· de Thesoureiro: haverá tambem 
hum H:ro de receita e despe~a · quc•mo·stre o 
saldo a.esta conta em cada mcz, ref"crii~do-se l.l'O'S 

respectI vos documente~, c1ue devem exisHr scm'
pre 'em ordem. O 'Qua1tel lUestre, ·logo que re
cc bl~r o pret ,Jarit separação do q~anti'a corres., 
pontled lc· ao fardamento, r emetbcii90 a catla huin 
dos respectivos vommnnclantes de Companhia o 
recibo do importe que corresponder a oatla huma 
das Companllias, e .J.ogo na primeira s11ssão des
te Conselho farú enLrega cio di nhciro que ficar em 
~eu poder, cobrando recibo do Thcsoureirp, 0 
qual o fará en'trar •imme:liataménte Pª''ª ·o ooifre, 
forma ndo-se disso o competente termo e assen
to ele 'receita. •O primeiro Comtnan'dante reill'et
terú ao fospector da ln'fanteria, no ']J'rinO'lpio •de 
cada mcz, huma· Gonta COl'l'cnte idesLa adminii'S.! 
tração por· eÜe assignada, cenforaie a que diio 
os Coroneis de Infanteria ele Jtinha; e cm tud10 
o mais sobre que -sejã:e -ne0essia·ias algumas ·tJirs. 

posiçõc~ .e·formalidàdes', s'e oonforrparú o Con

se lho com o ·que se aol~a clispos~0 ti1o •ah.-al'á •lle 

!''.! êle Março éle 1'81•0. 


lo.• Çomo 'ª maicll' pa-rle rlés te' ·ôorpo 1de'Ye 
.estai· scmprb empregada ertl: clostàpomentos, .o 
seu '2uàrtel se1'á •o mesm·o iem qne 'até agora tem. 
csta·do o Coi·po de lnYalidos; e quanJo ·e'ste não 
b'aste, da!'·Se~lhe~hã0 as pro-tidencia; qur. canvie
1·em-, preced·ehdo· ai! oompete1Hes jnfo·rffl'a9ões. 
.0 	CMpo de Vteter.Ml o-s •froa debaixo (\O's 'ill',dens·.(io 
l';enc1•al d·as A: rma's da 100rte -<PP1•0'V'Í>noi'<l, a qfflem 
o ComcrraJFldanr<e'de1verl1 '·l•ernetté-\' hmi:J:ll'l'.la'p}>à 'Ili> 
est-ado do tnesmo 'Cor;po 'e súa·s a.Iterq9õe~, no •dih 
8 ~e oada•mez.;. bemo@ni'o. @tI:~rb igupl ao 1nsp'eo
tor da fof.an•~ena, e pi:H>a isso reoeb ~ru :r10 •fü!i ' 6 
hnm sem~1 1~..t.1t!e •maippa .tJo•s Comn1rntlairJ'~os ·tla's 
Co:mpao'hia&. :J&oc'Hiesmo .Oo1ntnand1ttlle·IÜ& G-01'

po pertence- à detalhe das praças que o General' 
lhe ordenar~ue mande pa:ra qualquer serviço, e· 
este detalhe se fará em proporção ao mesmo !ler-' 
viço, seg·undo as forças e intefügenoia elos que 
forem escolhidoíl ; e em cada seis mezes rcmctte
i;á, tànto ao General da~· Armas como a·o Inspector 
da Infantcria , as informações dos seus Officiacs 
e Officiaes Infcrio'l'es. 

1 1."~ O Com1'!landan.t<rterá hum li-vro do regis
~a · das p1·aças do Corpo·do seu Commando, e oll
ll'o do registo <las ordens; outros tan~os terit cada 
Commandante ele Companhia, hum para o re
gisto das praças da sua Companhia, e outro para 

• as ordens do seu Command;mtc. 
Palacio do Rio ele JaneiTo, em 1 1 de Dezem

bro de 18115. ....:..!Uarquez de Aguia1'. 

CAR'f A- REGIA: DE ili. DE DEZI.mnne. 

Manusr.11ipto authcrttico. 

Reverendo Biílpo do Rio elo Jancil'o ,. do. meu 
C0nsclho e meu Capellão !U6r. Amigo. Eu o 
Prinoipe Regente vos envio muito saudar. Sén
do-me presente, em reqncrimen~o do ProYedor 
da !Uisericol'llia desta Cidade, a im,possibilidade 
em que a mesma .casa es-tú de sacisfazer 'ás in
fa!li veis e necessarias despezas na criação do~ 
Expostos que tem a seu c:argo· , e cujo nu1Dero 
aYultatlarnente cresce de dia cm dia, em despro
porção notavel das suas pequenas r-e·ndas, as quaes 
era rnuJ,to 1preciso augmet'ltar, fazendo··lhc eu ·a 
mesma gTaça que, por carta regia d e 3 11 ~lo.Janei
ro de 171J5, foi cm identioas circunstancias conce-. 
elida Íl casa da lVlisericord.ia de Lisboa, em penc
fi cio dps sobreditosExpostos,ouja causa (oi sempre 
da minha immediala e i:eal proteoção: rpç pare

.ccu tCOncedcr-lhe a graça pedida, da impo!lição" ele 
1 o rs. sobre cada .pessoa li 1•re, das que nesta Cj
dade e seu Termo .recebem sacramentos e ·pagã0 
conhccenças, e que .p.ara a facilidade da aDre
cada9ã0 de huma oolleota destinaria a ,obra 'tão 
pia, e tanto,do serl'i90 de Dcos e meu, será muit0 
proprio da vossa religiosa piedade .e patcmal offi
.do, ·<pie encak~11 ogueis todos os Parochos de arne
Gatla1rem dos seus rcspecli l'OS fr~gu~zes,, ao tem
:P.O das 1tlcsohrigas, na fórma cm que; coJJrão as 
suas oonheccnças, e cle tfar.e11em entregai:, pro cada 
.a.nu.o até o .fim do mcz de Maio., no eofm da !Ui
scl'icordia, .os .seus . reo,cbimen~os, .com eerLidão 
-jurada p.elos .musmos ~.arnchos que flzerão .as di
.tàs c,obran,ças, refedndo o numerp dps -seus .res
-p.e·cti"•os ,freguezes~ e rcportand·o,se ,a0s Livros das 
:desol1rigas doml.e forem qxtrahitfas .as ditas qevLi· 
.dões. Escu(pta no füo ·de Janeil'o, .a ,14 lle J)e~ 
~emJ.iro •de 111h5.-L>ntNCil':&.~Piara ,,o1Revewn4o 
-Di·spe td9 ;Riord·e :Janeivo. ,- ,.Adta-sq (t fl . .i'Mi e v. 
do 1Liv,.ií" Áe -Notapáo da;s Ordens ·(qtie se ,ea;pecle-m 
jJIJ'la ill1.esa IM•lJAYemhar;go•.do,t}'rçqNJ. , 

• 
-'eAI\Ti\ IlllG'Í"A: 'D'F. '.t4 'DE D.tthlMJlnb-. 

1 • ;j J r i J ! 
, : , 'l\fannsci•[pto authcntic<?; , 

· •Jódé > ~re J(i)!ii'Veira PÍ'fllto DotcU10 te ··~Jo~:1Híi11a, 
qlty ma:u1'Qoneé1'1w, ;OJumceHer ,itla' r.©aisn ~a •s,u.p

http:1Liv,.i�
http:qxtrahitfas.as
http:lVlisericord.ia
http:Vteter.Ml
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pHc·ação, que servis de Regedor. Amiga. Eu o 

Princi·pe Regente v<0s envio muito sa~ar. Reque~ 


rendo-me '<'l J»rovedor da 1\'lisericordia desta ·Oi

dade a mesma graça outorgada á de Lisboa, por 


, carta regia de 5·1 ele Ja.neiro de l 785 , em bene

ficio il'és 'Bxp0stos, •cuja numer.o >1:-e1n oonsidera

-velmen•te c1·escido, e cresoerá eatila veq, ma~s pei0 

angment-0 cm -que <va1 a populaç:ão, nfj:o c·hegan

dó por isso os seus termos ·renclimentos ·para sa

. tisfazer a tão importantes despezas; e querendo 
eu prover a tão urgente necessidade com os pa
ternaes clisveles que sempre me mereceu a .crea
ção dos innocentes Expostos : hei por bem e or
deno que, em beneficio dclles, se c·obrem na 
Casa da Supplicação elo Brazil {~oo rs. sobre ca
da huma das petições de aggra''º que a ella 
subirem, a terça parte de accrescentamento nas 
assign.atnras qn e se costumão vencer na Mesa dos 
Aggravos, outra terça parte mais na braçagem dos 
Ministros Extravagantes, e outra igual parte na 
braçagem dos $Cte Juizes Relatores da mesma Ca
sa ; para que arrecadando-se os referidos ac
crescimos das partes litigantes, assim e i;la mes
ma fórma \)Orqne ao presen te se cobra o que 
pertence aos referido~ Millistros, se possão ao 
tempo em que por elles se reparte, dividir tam
bem as quotas partes respectivas a esta contribui
ção, para ser logo entrcg·ue no fim ele cada mez, 
na ThesoUl'aria · da Casa ela l\'lisericorclia á ad
ministração do so4redito Hospital dos Expostos, 
a fim ele applicar ú sustentação e criação destes 
innocentcs. O que me pareceu participar-vos, 
para que façais estabelecer e puhlicar a referida . 
collecta, e promo,•e r a arrecadação dell.1 com a 
exactidão que do vosso bom se rvir confio. Escrip
ta no B.io de Janeiro, •a 1 {i de Dezembro de 

' 1815. -J>nINCIPE. - Para o Chancellcr da Casa 
da Supplicação elo Brazil, que serre de Rege
dor. - A cllll-Se no Ui>. l º de Registo das Ordens 
Regias da Casa da Supplicação, a fi. 210 e v. 

, 

·PROVISÃG DJl 14. DE DEZmunno. 

Ma nuscripto nut ueotico. 

D. João por graça de Dcos, Príncipe Regente 
de ·Portugal e dos Alg·arves, etc. Faço saber a 
vós Juiz de Fúra, Vereadores e mais Ofüciaes do 
Senado ela Cam_ara desta Cidade, que constando
rne haver fallecido o Procurado r Joã'o de Souza 
Motta, e que em seu· lugar fôra ·por vós eleito 
Carlos José Moreira, não tend0 vós jurisdicção · 
para eleger : hei por bem annu llar a d'ita eleição 
incompete:1tementr. feita; e nomeio para t enir · 
de Barrete-, cm quanto não tiver effeito a pauta . 
do aru10 futuro , ao mesmo Carlos José Mo reira, 
o qual entrarú no exercü:io d\) refe rido cargo por 
effeito desta ordem, fi cando vós na intelligencia 
de que, nos casos de morte ou impedimento lon
go de algum elos OITiciacs desta Camara, >at1e 
deveis immedia tamc nte dai· parte para eu nomear 
quem sirva em lugar do morto ou impedido. As
sim o cumprireis, fazendo registar esta nos lhros 
competentes. O Príncipe Regente Nçisso Senhor 
o mandou pelos Ministros abaixo assignaclos, do 

seu C0nse1ho e seus Desemhargadores do Paço. 
ifoão ,'Péclro Maynard da ,Fonseca e Sa a fez no 
Rio de Ja,neiro , aos 14 de Dezembro ·de 181 5........ 
Be rnarcl0 José de Slouza Lo'bato 11 fez .escrever.~ 
Thomas Antonio de ·vmanoLVa f>.ortuga;l. -'Mon
senhor Almeida.·~ A dia-se a fl, . 1'5'4 do Liv. ·1 • de 
Notapão tlas Ordens ·EJ«ie &e ea;pedem peta Mesa do 
IJ.mmbargo do Paf-0,· . 

CA,B'l'i\ •D1> !i~I jDE :1.P PI} ~},ZEl\fll,~(). 

·Cfoll. 'B~a z. - Delgado. 

· D. João por graça ele Deos, Prineipe Regente 
Je Portugal e elos Algarves,. etc. Faço saber aos 
qne a presente carta de lei virem, que tendo 
constantemente em meu real animo os mais vi
vos desejos de ·fazer prosperar os Estado.s que a 
providencia <livina confiou ao meu soberano re
gimen; e dando ao mesmo tempo a,importancia 
de,•ida á vastidão e localidade dos meus domínios 
da America, ú cópia e variedade dos preciosos 
elementos de riqueza que elles em si contém; e 
outrosim reconhecençlô quanto seja vantajosa aos 
meus fieis vassallos em geral huma perfeita união 
e identidade entre os meus Reinos de Portugal e 
dos Algarves, e {)S meus domillios do Brazil, eri 
gindo estes úquella graduação e cathegoria polí 
tica que pelos sobreditos predicados lhes deve 
competir, e na qual os ditos meus dominios já 
forãci' conside1·ados pelos Plellipo~enciarios das 
potencias que formárão o Congresso de Vienna, 
a~sim no tratado de alliança concluído aos 8 de 
Abril do conente anno, como no tratado final 
do mesmo Congresso: sou por tanto servido e 
me praz 01·denar o seguinte : 

l. • Qlle desde a publicação desta carta de lei 
o Estado do füaz il seja elevado á dignidade, pree

minencia e dcnomin<icão de- Reino do Brnzil. 

2. • Que os meus R,einos ele Portugal, Algarves 

e Brazil form em de ora em dian~e hum só e unico 

Rein o debaixo do titulo de-Reino Unido de 

Po1'tugal e elo Brnzil e Alg·arv es. 

5.º Qu e aos titulas inlieron1·es ?1 Corôa de Por
tugal, e ele que ate agora hei feito 11so, se subs
titua em todos os rlip lomas, cartas de leis, al 
variis, pl'Ol'isões e actos publicas o novo titulo de 
- Pi·incipe i.leg·ente do. Reino Unido de Portugal 
e el o Hrazil e Alµ«u· 1es, 1l'11qucm e J 'a lém mar em . 
Africa, dc·G11inú e da Conquist a , Na v-egaçãoe 
Commel'CÍO da Ethiopia , .:\rabia, Pcrsia e da In
clia, etc. 

E esta se cumpl'iri1 co md nella se contém. Pel'O 
que maneio, etc. Oat.la no Palacio tio Rio de Ja
neiro , aos 16 ele Dezembro ele 1815. - l'nmClPE 

com gual'cl a. -i.\Jal'que~ de Aguiar. - Com os re
gistos competentes. 

PORTARIA. DE 18 DE DEZE\lm no;·. 

M.an11scrip to a uthc ntico. 

O ' Principc Rcg·c11le meu · S1·11l10r, havencló o· 
:Barão do Hio Sei• o , do se11 •.' 1111 ;;e!ho, . con
tinuado a dar lhe de...isi ' a< P"' do seu p.arti 

, < 
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cular ámor á sua real pessoa, aproveitando-se 
com muito gosto e satisfação ,de qualquer occor
rencia cm que se possa mostrar util ao seu real 
serviço com os seus cabcdaes, para os offerecer 
espontanea e francamente, sem outro algum in
t!!resse mais do que da homa que lhe resulta, 
e qne elle muito ambiciona de merecer a sua 
real consideração , como praticou no emprestimo 
gratuito da avultada somma de 200: ooo:t/J i·s. , 
com que de proximo entrou no seu Real Erario : 
ha por bem,em demonstração de tão honrado pro
cedimento, fazer-lhe mercê da Commenda de S. 

Salvador de EJ vas, da Ordem ele Christo, e do 
Senhorio d~ Villa elo A'lacahé, tudo ,em duas vi
das, de que se passarúõ os despachos neccssarios. 
Reserva Sua Alteza Real os cahidos da referida 
commenda na fórma do Breve do Deannio ; e no 
livro das commendas que se acha nesta Secretaria 
de Estado, á margem do assento da referida com
menda, fica posta a verba necessaria, em obser
vancia do real decreto de i 2 de Junho de 1754. 
Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de Dezembro 
de 1815. -l\1arquez de Aguiar. -Acha-se no Liv. 
i •de Registo de Decretos, a fl. 225 'V . 
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-' fROYJ·SÂrO DE 3 1>1~ .J ~NEJRO. 

M.anu~c1·ipto authenti<:o. 

O l\1al'quez ' de Aguiar, do Conselho de Esta
do, etc.. Faço saber ú Junta da tleal Fazenda da 
Capitania do Maranhãô, que, em consequencja do 
oílicio do Governador e Capitão General dessa 
Capitania~ ele 10 de Julbo do anno ,proximo pas
sado, de'baixo do nume1·0 '15, diris-ido á Secre
taria de' Estado dos Negocios elo Brazil: for o 
Principe Regente Nosso Senhor servido approvar 

'as despezas já feitas, e as indispensaveis que 'hou
ver de exigir a ·civilisação dos Indios da nação 
eanella Fina_, c outros que se forem aldeanélo 
com 0s gue se. achão perto de pastos bons. O que 
se participa á dita Junta pa.ra o ter assim enteil 
<lido_, c nesta conformidade continuar a prestar 
(>S àuxilios que se houveren;i de .exigir 'para o 
mencionado fim. Joaquim Evaristo de Campos 
~uaresma a fez no füo de Janeiro, em 5 de Ja
neiro de 1816.. -l\farcelino Antonio de-Souza a 
fez escre,'.er. -Ma.rquez de _Aguiar. -Extra/tida 
do Liv. 4º de Reg. Geral de Orr:ieTJs expedidas _<f,s . 
Juntas de Fazenda, a fi· 47· 

1 

,DEC.RETO DE 3 DE JANJ,URO, 

Manuscr~pto authentico. 

Fazendo-se .mui dignos da minha .real conside
ração ó zelo e lealdâde com ,que os Officiaes e_ 
.erop.r~gados da Divisão de Volunta1;ios Reaes .se 
,otl'er~cêrão .a servir-me oa expedição para 91,1e 
fui servi.do destinar a _mesma Di:visão, e ,a que 
passando a estar em tão consicleravel distancia das 
suas .casps, e respectivas familias, ficão pr,ivados 
daqucJles so.ccorros que junto delias podião r~
ceher: hei por bem, por estes tespeitos, e que
.r.eodo fa,zer-lhes :rpercê, conceder a todos os Of
.fi.ciíleS Je Píttente e emprega.dos ,com gt'.aduações 
1;r1\lita11es d~ sobred,ita Divisão o ;vencii;nento c;le 
mai,s .a quar.ta Pfll't!l dos seus re.5pectiv.os so;ldos, ,a 
Jitulo de .g.q.llific.açã(), duran.te o f.empo çn1e es.
.~i verei;n' ~pregados neste sr,rv:iyo. O Ma,rqtie~ 
p.e ,àgµiar, et.c. ,P,,plac;~o do Rio de J,aneir0 ., ,em 
.9 ,de Janeiro de ,18_16.-Com _a rubrica d_o ,Prjn
.i:;~pe R,eg,ente Nosso Senhor. -.dcl<a-se '(1.(,1. ,(;,~~ta 
n. ;> de ~o de Jçnieiro de 181 6. 

AJ.VA,RA" ':()E :3 DE JANEIRO, 

.Coll. .B.ra.z. _ D.elgac!Q. 
. , "* 

Eu o PrincÍ'pe Regen'te fa,ço saber .ao.s qu~ .j) 

presente alvará com força de lei virem, que em 
consultas da Junta.. da .Commi~são, a quem fui 
servido encarregar o exame da adminfstração da 

WUI~ 

Fazenda da Cjclçide, me fQrão presçntes as .averj... 
guações a que procedêra, prop.opdo.,.se-rpe não 

$Ó 0 methodó de evitar abusos e melhorar a 11rre
cadação, mas tarnbern o de augm,eptar as ren'das 

po,r .meio de \}rrematações ..e1n pr11ç.a de todas,, .á 

excepção de alugueis de casas e lugares, fó.ros ,e 

laudemios, e ir-se amorti~a_ndo a divida por meio 

de huma consignação e annuida~c, que se deve 

recolher e aj.untar em cofre separado; represen

tando-me pel~ ;mesma ,!unta d\l Commissão e pe

los Governadores do Reino, que ao máo est'ado 

e des9rdem em que est* a Conta<torja <lo Se.Q<!do, 

por .falta de livros aux,iliare~ •e de escr~p,turação 

n.o livro 0da Cílixa, e aos abu.sos da ;idmi.ui&tr.ação~ 

faze.n~lo-s~ pagamel)tos ,a m~tal, inteirnmQnte coQ

tra ·a lei, ,çoncedeJJdO.";se .empyestimos .e pro,pi,:i\}s 

qu<i_ndo se n~~ paga aos oredo.res, e por porta.rias 

a.rb,itn1rias; c.oovinha .Qccon'er· co.m .proyipl,ç,nci_ªs 

saud.av,eis que evitps~eJll os referidos ·a:l;iusos, es

t;i.J:>elecel;\~lp b,oa í\l'recíl<l<tç~o ,e econo\llia .oa ,c}es- , 

P~1la, ill iVCdand.o arbítrio~, e melbor.<1sser;n -o 

augm,e11to das rendas ,qqe _a ,exper:ie.ocia mostra 

dimjuuirem pQr ,adrnir:i,is~rações',, qua·odo se po.,.. 

deJTI arrer;natar; e ~e.n,do ,considcraç,ão a 'todo o 

refe.f.ido , .e ão ·prov~ito ;qu.e .resulta ao bem pur
b,Hoo e par~icula._r, de q a Faze;l)da .d\l Ci4ade 

se Qão desa.prov,eite, 11nte~ se arrecade o melhor 

cp,i.e .fôr possivel para _se empregar nos o,bjec_tos 
do seu de.stino~ q1,1e são 'todos de util,id,ade coq;i
:i;n.un), e em beneficio do_s roeu·s fiei$ va_ssallos; e 
que as p,rovidenci11s lemb.radas ·S!lrá,õ frHs.tr,adas se 
não s.e restaurar a Junt.a da Fazei;içla na confor
mid;lde ,do al:v.:ará de :;!3 de De_zembro de 1.n3 ; 
separando-se assim a administração? .an:eca_çla,ç;'ip 
e distrib.uiç{lo da Fazer:i.da d_a Cid\lde da l\'I~sa QQ 
Sena,do, qu,e r:ião &teve ter arbitrio ,em a despen
der sem ordel)s 1·egias; tend9 o.u~ido o p_arep!J.r 
de p_e$SOª-S doutjlJ! ~ zelosas d9 meu nial se.rviço:, 
e conformando-me com o parece,r ~lf1 Co.m~i.qsão 
e dos Governadol'es do Reino: sou servido con- · 
firmar o plano propostÕ- na- conformidade com 
que já foi approvado e manda~o executar, e es
tabelecer as proyidencias &eguii;itep : 

Observar-se-ha daqui em diante, em toda a sua 
extiensão, a.disposição do ai vaJJá d.e 23 de Dez~m
bro cfo 177-5, coro as ins_t.rucções a que se refer.!l; 
.e p,ar.a que tenhão a su·a Í•nteira obsérvaneia, :;o,\\ 
.seyvjdo instaurar a 1 unta da Fazen-cla nelle estii
lielecida, ,e ,que se co,l11po,11á dos t.Fes Dtiputaclos 
natos, .o ífhesouneh:o, ·Con.tiador e Escriv,ã.o (la · 
(F,a1,en.da, .e dos Vereador.es,, os JDesemba,rgad~,r,ejl 
.Bernardo Xavier Barbosa S.achetti e João de Sarp
~aio F.reire de AndJfade, .e Con·tadorGeral do '.Re;aJ 

Erari.o, Vie.torino 1da ,Silva ,l\i-ornes. 

. .O 11efe_rjdo Gontado·r G.er,al será ' o J.ospecto,r 1d<t 

Gontadpriíl, p,ara 0el!a .regular a ,ordem e ,~,sor.ip; 

tura,çiio or~eoada; ,~ .p.ro.porá ..á J1:1.u,a.quaes .O.(!).- ~ 


~ 
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ciaes se 'devem conservar por capazes, e quaes 
despedir por inbabeis, afim de que a Junta con
sulte o que· convier. 

Esta não mandará fazer despeza ou pagamento 
algum qne não. seja autorisacla po1· ordem regia; 
e it sua inspecção ficará o cofre para pag·amenfo 
das dividas, na conformidade em que be propos
to, tendo preferencia no pagamento as do Real 
Erario, orcl'enâdos e juros, ficarrdo extrncta a J ll'n
ta <la Com1nissãO:. ' 

Pelo que màndó, etc\1 ·Dario no Palacio do•Rio 
ele Janeiro, aos 5 de Janeiro de 1816. -Pnrnc1PE 
com gua,rda: ·-MarqU.ez de Aguiar. - Corn os te
gisto·s compd~ntes. · 

.• ' , ·r r, 
1 ~ ; 1 ( 

f;A:RTA RE,GIA DE 3 l)E JANEIRO, 

',, 
'' 1'i1nu~cripto authentico, 

Conde do g; Arcos·, Go'Vernador e Capitão·Gene
ral · da 6 .àpitaqia da Baliia.· Amigo. Eu o Príncipe 
Regente. vbs envio muito saúdar como aqll'ell~ que 
amo. Bavl:ll'ldo, por c1á'rta ·regiá de r2 de Novem
bro de 1 81 t1; inóme~dd 'o Desembarga<l'or LConse
lhcii·o Antonio Luiz Pereira dá Cunha,' Jui1.t Ad
ministrador e· G:omrnissaril:> da casa que possue 
nessa 1Caf>i'tania o:•Condc da Ponte? i;>ara ;l, re
parar· da ·grande" ruina e abatimento ·em que· se 
acha~ estabelecendo em tol:los os seus•,bens hum 
sab'io e economico regímen, com que, segurando
se os alimenl:o•s neces'sáríos :e devícto~ ,. S'e promo
va o pag·amento das dividas.aos seu~ c'Fédores: e 
tentlo .por ause·ncia clag:aelle Ministro que se retirou 
para l esta'' C'ôrre·r pot"te~' àcabado o lugan que ali 
exercia de Clf.á'Rc'eHe'r da Relação, cesfadó' tambem 
esta Commiosâo IJ:ne p,rivatiV~mente lhe foi in
cumbida, st1bsistindo · àlias o-g mes111os motiV'oS 
que- me movêrão ca dar est>a pro,•idepcià•: hei p101• 

hem 'enoarrega-la•ao 'sctl suecessor ~, Dou~or José 
Joaquim Nabtmo ele At>a~jo · , , da . tne~i Cons'elho e 
D_esemWárgador dó ·~aço, pàra a· exe, ·cei>segundo 
a fórrna e d>ispilSíçóes · d.eclaràdas na ' menc'iôoa·cla 
carta. regia deu d~ :Novembro ele 1s14. o que 
me pareceu partibipá11-'vos pa11a que · assim o·1 te
nha-is enteudido ' e fa'cai& executar. •Palaeio elo Rio 
de Janeiro ;·· eírt 5 cl'e'Janciro ele 1816/- ·PRINCIPJl. 

- Pará o ·Ccihde dos Al·cbs. ' 1 • 
t1 ·,iol ,.,. ' ' 

·~ ' • 1 , J • • rtJ •, ' ... ( t 

,DEGnETO ~E Íl. DE JANEI~Or 
J •. li' l\'1anLlsçriptó at\thentic(i. 

1\ ' t 

' Não 'sê't'relo hastantes as actuàes 11endas do· cofre. 
d'a In'tendenç.ia Geral i d.a Pofü>ia c1es'tíi. Côrte e 
Reino âo··Il'ra'ltl; p:fra •as •muita& clespeza_s de :que 
Se acha ·enea11regado·, e ao mesmo rempo para a 
mánütenÇão dà Gúarda• :fleal da Policta: sou ser
vid'o ordenar~ eni qirnótm não dou outras provi
denci'ás ,r: que ' tóaas•a& despezas 1 re'l~tivas ao dito 
Gorpó.'s6jão' feitas• pelo men 'Re·al füario, entre
gándo!.sbas 'quantias necessarias 'ao .J.lfües1:rnreiro 
Gerál das Tropas ·de~a .Cõrte, .,assini e.do mesmo 
modo •praticado · coh11 ó' pagatnentcr ' dos outros 
Córp~s ') mililtaves; e' tendo lugar ieste pagamenfo 
do 1 ··" ~le Jariei•Pb ido CO]Teate ; a1rno 'cm diante, 

O l\iarquez de Aguiar, etc. Palacio do Rio de Ja
neil'o, em 4 de Janeiro ele 1816. -Com a rubri
ca do Prinei~e R<jgente Nosso Senhor. -Extra
/tido do Liv. {~· de Reg. de Decretos dos annos de 
l 81 q. a Jllnlzo de i 818, a fl. 97 v. 

PROVISIO DE 22 DE JA.NEJIBO, 

• Manuscripto authentico. 

D. João por graça d1e Deo-s, Príncipe Regente 
çle Portuga~ e <los Algarves, etc. Faço saber a 
v&s Governa.d.0r e Capitão General da Capi.tanie. 
do Rio Gn1nde do Norte, que com data dei.o de 
Abr~1 do anno passado mandei expedfr ordem aos 
P.fficiaes ~a Camara de Villa-Flor, para ari;en,dat· 
l'!ll.l hasta puhJioa as porções de terras dos fodios 
!J:Ue elles não poclém cultivar, e applica~· o pro
ducto elos ançndamentos r;ia fórm.a q.ue. p~·pposes
te~ ;t\Iª vossa iµi'ormação, tudo com audiencia e 
intervenção 1:fo Director dos ÍnesmP:s Indios. O 
!J:Ue mando participar-vos para fazerd!'!;s obser'.'ar 
a be131 delle.s, evitando todo O· abuso que desta 
9rdem se possa fazer. O Príncipe~Regente Nosso 
Senho1· 'o ).llanclou pelos 1'1ii)istro~ abaixq assigna
1\do.s, ,'.do seu Conselho e, s~us ' Deseribargaçlores 
do Paço., João Pedro ~laynard ela F,~1,1seca ~ Sh 
i:I fez no· Rio de Janeiro, a 22 de Ja11;eir0 de 181.6. 
-Bernardo J.osé ele Souiza Lo.bato a fez escrever. 
-1\'lonsenhor Almeida. - Ilemardo José da Cu
nha G~imarães e Va'se10,neello?-Ácha-se a fl. 
i 55 v. e 1 5ô do Liv 1 • de Nota.çao das Ordens que 
se expedem pela 1lfesa dó Desernbargo do Paço., 

CARTA' REGIA DE 22 DE JANEÍho. 

Manuscripto "authentico. 

Conde ~ dos Arcos, do meu Conselho, Govema
-êlor' é·Capitão . General d'a Capitania \ia Bahia . 
A.migo. Ett o 'Príncipe Reg·ente vos envro. inuito 
sau'dàr como aquelle que amó. Qnerenélb p'ôr 
termo 'a todas as queslÕ'es 'de jurisdi:cção· qu·e tem 
havido : entre a Junta do Donativo Vohmtario', 
ereada pela carta regia ele 27 de Maio""ãe 1757: 
sou servido, 'abolindo desde já a jurisdicç,ão exer
êitàda peta referida Junta do Donativo Volt,mtario, 
com todos os seus em·pregos e ordenâ'dosi detei:
minar-vos que faç<Jis logo passar par·a éar'gb da 
Junta da Í\dministracão e Arrecada·ê~o 1:1.a· 'Real 
Fazehda ôessa Cápitania to·das · as i~cuinbencias 
'élá referid'a Junta, para ser aquelle do-nativo vo
lmitarío arrecadado assim e da mesma fórma quê 
~ão todos os demais ramos que formão ·em ~eral 
o rendi~ento dessa Capitania. O .que as~jm' té
reis entendido e fareis executar como ne'sta vos 
ordeno. Escripta no Palacio do Rio de Janeiro ; 
em 22 ele Janeiro de 1"81·6. -Com a rubrica elo 
Príncipe R~gente Nosso Senhor.. ......., Para o Conde 
,dos Arcos. -Extralzida do Liv. 4º de Reg. de De
cretos dos annos de 1814-a Junho de.1818, a·fl· 88 v., 
e 1!o Liv. de Reg. de Ordens Regias~ nti Secretaria 
~o Governo da Bahia. . ' ' . ' 
11'1 ' 

•I J 1 , 

!: ... 
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171 ANNO DE 1816. 
' ALVAI\A · D'E' 25.DE fAN.EIRO. ,· (' Real Corôa e Fazenda, que fizessem cobrar a 

• . "' ir importanciá' êlas rubricas do Juiz de Fóra crue 
Coll. Braz. - Delgado. , , . ' mcompclentbmerite as fez, por vos competjrern"J .,., Jll 

es~a,s rubricas· dos ditos lhTos na fórma do alva·1 Ei!' q Principe Regente faço saber aos que este 
rá. ele 25 de Julho. de 1766 no § 4•. O que manálv~'rit que ·com força '<ler1'ei •virem, 'constando na 
dei par~icipar-vq? para vossa intelligençia. Ominha real presença qlíe·não são bastantes os qua
Prinqipe Rf:)geqtp ~osso Senhor' o mandou pelostro Desembargadores q6e ha na Relação· de Gôa 
..Mi,nislros ab,aixo .as,signaclos, do seu Conselhopara: a ' deéisão dos n egocfos forerls'es ·que ocC'or
e seus De$Únbargadores do Paco. João Pedrorem, havendo por iss-ó muitas vezes empates que 
Maynard ,<l4 FÔrÍseéa e Sá a fez ~~crevei no Riose não poqefü terminar C' resolvei·;' e ainda votan
de Janeiro, a 29 de ,J a11eiro de 1816. -B'emardodo o Chanccllei., falta o nurne1·0 de seis Juízes ne
José 4e Souz.a Lob~to a fez escrever.-Luiz Josécessarios nos casos de gravida'cle , · como deter
de ,Carvalho, e Mello. -Bernardo José da Cunha'minão fis minhas leis; e qúe não se administra 
Gusmão · ~ .Y.<;1scopc~llos--Aclui-se a fi. 1:37. v. eoi.Jtrosim. a justiça na~ · Provinc'ias de Salsete e 
1~8 d:q Ltv. lo de Nota(JÍÍO das Ordens que se eii;peBardez, d'epois da extincção dos Magistrados que 
dem pela Mesa ~o Deserrt:bargo do Paço.'a região' com 'a cxacridão e imparcialidade que 


convém ao bem publico, e ao interesse parti  ,, 

cular dos meu.s fieis vassallos; porque QS Juizes . ' 
 PROVISÃO DE i DE FEVERElllo. 

das Conununidades e Ouvidores dellas não são 

sumcientes, por falta de cónhecimento das leis, Manuscripto authentico. 


e por serem naturacs e domicfüarios do paiz, com 

D'. João p9r graça 'de De os, Príncipe Regenterelações de. amizade e parentesco; querendo pre

de Portugal, do Brazil e Algarves, etç. Faço sa' 'eriir estes· e outros · inconvenientes, sou servido 
ber a vós Ouvidor da Çomarca de ltu ~ que sendeterminar 'd seguinte: 
do:ipe presente a vossa representa'ção ,de 5 de JaHáverá ma.is hum Desembârgador da Relação 

de Gôa, q'í1e ·scrá nella exh'avagante, e ser.virá de OCiro. do anno passado, acerca do provimento d'o 
o.tricio de Escrivão dessa Ouvicloria, e o mais c1ue,Juiz das Coínmunidades;e buvidor da P11o'Vincia 
com resposta .do Desembargador Procurador dad.e Salsétej ve1ú:endó, à11ém do drdenad0 da Ptela· 

·minha Real Corõa ~ Faz.enda, se me expendeu emÇão, "o que ·pcrcé.bião os rcfedélos ·Juiz e Ou·vi
consu~ta da Me~a do Desembarg.o do Paço, comd'or, a ~nem tvai · su15'stituir, ' é' fodos ·os emofo
cujo parecer houve por bem conformar-me porrhentes. e propinas ·que lhé's competião. ' . 
immediata resolução ,minh? de 20 de Dezembro Para admi.nistrar justiça- na Província de· Bal'
do ~o~redito ann ~: sou ~ervido arlvirtfr"7vos quedez, hei po11 ·bem . ·creai' huni lugar- triennal de 
dene1s ter proceçhdo na forma determinada na orOuvidor e ·foiz das Communidadi!s" qu!5 Sftí'a ·re
denação do liy. 1°, tit. 97, § 7, provendo o offi. putado de primeiro banco, e oi Magistrado ql!lc 
cio reforido por tres mezes, e não pela maneirao .servir terf1 áccesso' immediato á Reta~ãó dê &ôa, 
que praticaste's sem tempo determinado, e sem o quaqdo·, úridos ds tres annos, e tendi~ successor, 
imprelerivel pagamento · d'os novos direitos oueu hó1ulvé'I' por bem nomeá -lô; ·e servirá ~ambem 
fiança comyetentc, no caso de não estar ellc lode OuviC!br das ·Ilhas de Gôà" e de Auditor da 
tado,, corno dizeis na portaria, porqué o pro-vistes géhte de ' g·i.Jérra, venéendo os' 01•denados que 
em José Manoel Lobo; pois que a ·sobredita orperqefrl"ão O' Juiz das Communiclades ' " Oúvidores 
tlenação se tem feito applicavel a todas as Coe Auclitbres, havendo-se por abolidos e ei<tiâctos 
m;ucas do Reino e mais domínios m_eus, por esos sobreditos lugare·s; que hão de ser suppvidos 
tifo in'coricµssavélmente observado, tirando de. pàt· est'es l\'.l'agis~rados q_ue sou ' ervid·o ,crear. 
"pois os provid'o~· provia.ões pela Mesa do DesemPelo que mando, -ete.• Dadó 'no Palacio do Rio 
bargo do Paço e m~is Tdbunaes competentes pa de Janeiro, aos 25 de .,Janeiro de 1816. - PRIN
r.a cdntinuare·m a servfr: o que deveis assim praCIPE ~o~ , guarda. -Marquez de Aguiar. - Com 
ti.car g~1:almente , e me~mo a re_speil·o deste offios regist()S competentes. 
cro, ' 'Isto ter cessado o motivá porque se com

metteu o seu provimento ao Governador e Capi


'. PROVISÃO DE 29 DE JANEIRO. tão General da Capitania d·e S. Paulo, por aviso 

'1. , Maiiuscripto ' autherltico. de 15 de Fevereiro do mesm~ anno. O Príncipe 

1 · ·,; · Regente Nosso Senhor o mandou pelos 1\'linistros 
, J)'. J,oão fH>r·g1•aça de. Deos, Príncipe ' Regente abaixo assignad~s, do seu Conselho e seus De

do ; Reino unido de · Portugal, Br;tzil e Algar- semhargadores dó Paço. João Pedro-1\iaynard.da 
,-ve·s, etc. Faço saber a vós Ouvidor ida Comarca Fonseca e Sá a.~ez no Rio de. Janeiro, .ao 1º <le 
do Rio das Mortes, que, conformando-i;n.e com :o ,fevereiro de 1816. -Bernard6 José de Souza 
vosso parecer ·dado fla informaçãa. que de. vós se ~obato a foz escrever.'- Monsenhor l\'lii;and.a. -· 
houve s:obre ,a representação dos ,Qffi:ciaes da Ca- ~ernardo. José da Cunha ,Gusmâo e Vasconceilos. 
mara. da .YiUa da Campanha, a'Cerca das .rubricas ,-Aclut-se aff.. 158 e v. do Liv. 1° de Gtaciio das 
p011 vós· feitas nos livros d;i. recejta e despeza da-• Orde1'!8 que se expedem peta Mesa do Descmb~rgo áo 
·quelle Conselho, já xubricados ·pelo Juiz de Fóra : _Pq.ço. , , 

·fui semlido ordenar aos ditos Officiats da Cama
ra, po~·pro-visão expedida na· data dest.a, dep,ois 


, ·de· ouvir o Desembargador -Procurador da minha 1. 
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ANNO DE 	1816.172 
PROVISAÕ DE 2 DE FEVEl\Eino. 

l\fanuscdpto authentico. 

D. João por graça de Deos, Principe llegente 
do Reino uniâo de l'ortugal, do Ilrazil e Algar
ves, etc. Faço s11ber a vós Pro edor dos Ausen
tes da Jacobina, que havendo passado a determi
nação pa~ticular e extraordinari'a, porque foi man
dada recolher aos cofres da Junta da minha Real 
Fazenda os dinheiros anecadados pelas Provedo
l'ias, invertendo-se por então as remessas delles 
direitamente a esta Mesa, como manda o regi
mento e mais leis; e visto não haver commercio 
direito dessa Comarca com c~ta Côrte: sou ser
vido determinar-vos que remettais os dinheiros 
<1essa Provedoria á da Comarca da Ilahia, na fór
ma costumada, com as primeiras ' 'ias dos ca
dernos das heranças a que pertencerem, para 
della serem enviados a esta Côrte, e as segundas 
' 'ias as remeltereis direitamente pelos Corre,ios a 
esta Mesa com officio vosso , em que participeis 
que as primeiras vias acompanhárão as respecti 
''ªS quantias remettidas pela Provedoria da Co
marca da Bahia. O P1·incipe Regente Nosso Se
nhor o mandou pelos Ministr1ls abaixo assignaclos, 
do seu Conselho e Deputados da Mesa ela Cons
ciencia e Ordens. João Gaspar da Silva Lisboa a 

' 	 fez. Rio de Janeiro, 2 de Fevereiro de 1816. 
Joaquim José fie Mag·alhães Coutinl10 a subscre
veu. - Paulo Fernandes Vianna. - Monsenhor 
Miranda. 

DECl\.ETO DE Ô DE FEVEl\ElI\.O, 

M.anuscripto autheµtic9. 

Altendendo ao maior tq1.balho de que s.e acha 
encarregado José Joaquim Pereirot de Carv.alho, 
Fiel da Thesouraria l\1Ór do Real Erario, com o 
J'eoebimento dos meios soldos, bancas elo pesca
.do, bilhetes da Alfandega .e Ilanco: hei por bem 
.que o mencjonaclo Fiel fique percebendo 200:/j) ;rs. 
de ajuda de custo,, da mesma fónna que fui sel'
vido concedei· aos Fieis da mesma Thesouraria, 
.pagos aos quarteis pela folha respectiva. O Mar
qucz de Aguiar~ etc. Palacio do ~io de Janeirob 
cm 5 de Fe~ereiro ele 1816.-Corn a 1·ubricíi do 
Principe Regente Nosso Senhor. '-Extra/tido do 
Liv. 4º d.e Re.gisto de Decretos dos annos de J 814 a 
Junho de 1.81,8, a fl. 91 v. 

AVISO 'DE 1.0 'DE 'FEV!IBfIRO. 

ManuscJ'ipto authcntico, 

Accusando a recepção da representaçã·o que Vm. 
me dirigio, com data de g élo correotc mez, re
lativ.a á .continuação da utilidade l!JUC resulta á 
Reat Fazenda, e mesmo aus presos sentenciaàos 

1 . 	 para a India e Africa, .que estes ' '.ão para as for
talezas, como já se pratico\1,, e711 quanto ·não ha 

dos presos desta classe ae sentença ' para serem 
depois mand~dos para a fortaie.za de Santa Cruz, 
aonde se fa1~m necessarios para os trabalhos das 
obras que ali ha, visto .a falta· daquelles que já 
sahirão da mesma fortaleza . e se embarcarão na 
náo de viagem para segilire,qi. o seu destino. 
lgualmeote ordena Sua Alteza lleal, que Vm. Jogo 
que fôl' ba,•endo nas cadêas presos si:ntenciados 
pela sob1·edita fórma, remetta reJações clelles para 
irem pat·a , a fortaleza ele Villegaignon,. aonde 
tambem são necessarios. O que participo a V .çn. 
para sua intelligencia e execução. Deos guarde 
a Vm. Paço, em 10 de Fevereiro de 1816. 
J\1arquez ele Aguiar.-Sr. Antonio Filippe Soares 
de .Andrade de Brederode. -Acha-se no Liv. de 
Reg. da Correição do Crime da Cô1,te e Casa, a fl. 5. 

·Pl\OVISÃ.O DE 15 DE FEVEREIRO. 

Manuscripto aulhcntico. 

D. João por graça de Deos, Principe Regente 
do Reino unido de Portugal, Brazil e Algar
ves, etc. Faço saber a vós Governador e Capitão 
General da CapitaJlia da Ilahia , que sendo-me 
pl'esente que a Povoação das Larangeir.a~, na Co
marca de Sergipe d'El-Rei, ,se compõe de grande 
numero de .habitantes , e não querendo que a 
mocidade della fique sem a instr.ucção neccssaria 
e irJdispensa~cl: fui senid-0, po-r ' decreto de 5 de 
Junho do anno ,passado, crear nella huma Cadei
ra de p.rime~r.a~ letras, C?m o or.denado estahele- . 
cido para semelhantel! cadeirns. O que mando 
pa1·ticipar-vos para a proverdes de Professor idp
neo, na fórma das miohas reaes ordens. O Prín
cipe Regente Nosso Senhor o mandou por seu 
especial mandado, pelos .l\'Iinistms abaixo a:;signa
dos, do seu Conselho .e seus Desembargadores do 
Paço. -João Pedro MayJJard · da Fonseca e Sá -a 
.fez no Rio de Janeiro, a 1 5 de Fevereiro de 1816. 
~J3ernard9 José de So.u.za ;Lob'a.to a (ez esereve,r . 
-1\:lposenho.r l\lira.nda. ~.José de Oliveira Pjnto 
B0telho e l\fo~i1~ira.~Ac/za-se a fl. 159v. ,e 14.0 
do Lii" i • de Notação .das Ordens que se ea;psde,m 
pela Mesa do Pesembargo do Paço.; 

CARTA DE LEI JJE 1.6 DE FE·VEREIRO. 

Coll. Braz. 

D. João por g.raça de Deos , Pr.incipe Regente 
do Reino unido de Portugal, do Brazil e dos Al
garves., etc. Faço saber aos que esta carta de lei 
virem, que attendendô a que o Ilanco d0 Brcazil 
não póde verdadeiramente desempenhar este no.. 
me, ·prestando a todo o R.eino do fü·azil as uti:lir 
dades fJUe tiive em <Vista no ,aL~"ar'á do seu estaber 
lecimento, e àe que felizmente se aeha ·gozando 
esta Capital d0 'R>i0 de ;faneiro, ·sem que hajão 
caixas de llescontos estabelecifl.as . nas .di1fe11entes 

embarcações que os transportem para o seu des-, • ·Capílanias 0.o 3tr.a.zil~ '.·cerno outiros tanto-s ramos 
tino, devo participar a Vm. que Sua Alteza Real filiaes do Baneo Central do •Rio de iraneiro, regiu~ 
o Princ.ipe Regen te meu Senhor lhe ordena re- ladas 'Pelos mesmos Estatutos, ooin as altleraçóes 
metta a esta ~ecretari,a d.e ;Estado das Negocios -po1.1ém que ·parecessem neoessarias ao pTi.ivat,iiv"O 
Estrf~geiros e t;la Guerra huma relação nominal estaao das ~apitanias; ie havendo.me r..epresenta.
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do a .Junt;i do B'\nco do BraíH, de acordo c.oin a 
~ssembléa Geral do mesmo B,anco, que jit se re
putava com sufficiente~ forças para e'ttabelecer na 
Cidade da Bahia huma caixa de desconto, que 
muito era desejada, e lhe fora pedida por alg·uns 
1los principacs Negocfontes daquella praça~ para 
facilidade elas operações mercanti?, extensão do 
comme1'cio, e prosperidade da agt icultura: sou 
servido ordenal' que na Cidade da Bahia, e suc'
cessivamente nas outras Cidades e Villas deste 
Reino do Brazíl, possão ser estabelecidas caixas de 
·descontos 1 que , sendo filiaes da caixa central do 
Banco do Brazil existente nesta Côrte, se re.gulem 
pelo alvai:ú e estatutos de 12 de Ontubvo de 1808, 
em tudo o que ·lhes fôr applicavel, co.,mo partes 
integrantes do mesmo Banco , e pelos estatutos 
que com este baixão, assigoa,dos p.elo1Mai;quez de 
Aguial', do meu Conselho de Estado, Ministro 
assistente ao de$pacho qo Gabinete, l'resicleqte 
do Real Erario, Ministro e Secretario de •Estado 
dos Negocios do Brazil. 

E esta se cumprirá como nella se con'tém. Pe
lo que mando, etc. Dada no Palacio do Rio de 
Janeiro, aos 16 ele l?evereiro de 1816. - Pa1NcIPE 
co1I1 ·gua1·da. -Marquez de Aguiar.- Com os re
gistos competentes. 

EsTA.TUTOS para as caixas dos descontos mand.ad(J.s es
tabelecei· na Cidade da Bahia, e saccessi11amente 
nas outras Cidades e Villas do Reino do Brazil. 

1. º Haverá na Cidade da Bahia hum a caixa 
de çlescontos estabelecida pelo Banco do Brazil. 

2. • As opernções da caixa de descontos consis
tiraõ no desconto de letras de cambio e da terra, 
saocadas ou aceitas por negociantes de credito, na
çionaes e estrangeiros, ou por la'Vra<lores e pro
p1·ietarios nacionae,s, bem estabelecidos, e sem 
privilegio algum, ou que, tendo-o, presciiodãQ 
delle absolutamente. 

5. º As dividas da caixa de descontos seraõ con
. side radas como dfvidas reaes, L"omo já foi esta-· 
belecido pelo alvará de 2~. de Setem>bro de 1814, 
que deverá ser observado em <toda a sua força e 
extensão de privilegio fiscal. 

4. º O ChanceTler da Relação da Bahia serit Juiz 
Prívati vo em todas as causas e dependencias da 
caixa dos descontos; e nas outras Capitanias.· o 
Magistrado de maior gTacuação. 

5. º A .Junta do Banco do Ilrazil nomeará tres
Directorcs e hum Supranumerario pava supprir a 
falta de qualqu.er dos trns, para a caixa dos des. 
i.;ontos, senindo os nomeados por tempo de hurn 
anno, ou de tres, cnmo mais convepiente pare
0e 1· it dita Junta, sendo o Guarda-Caixa o Gua1·~ 
da-Li;vros e os Caixeiros, que forem necessaries 
pa1la o expediente ela escripturaçãQ e cobranças, 
t)orm~ados pelos J)irectores, tendo hu.ns e outros 
os vencimentos que a Junta do Jlaneo julgar p110~ 
prjoL ~ 

6. º Os Dircctores da caixa de descontos s.eráõ 
obrigados a requerer ás autoridades competentes 
e ao seu Juiz Privativo, a efl'ectin1 entrada r.ara 
a caixa dos dinheiros existentes nos cofres puhli
cos, ou .a elles ,pe,i:ten1::e~t~s, havendo-se desde 

1DMQ J,, 

logo po1· extinct@ .o .cofre elo de.posito , como se 
acha <letei·minado .m.o alvará de 12 de·Out.u.b1·0 de 
1808 para a Côrte e Cidade do Rio cle Janeiro; 
verifipando-se esta disposiçã.o JJia Cid.ade e Capi
tania da Bahia, e nas outras Oicla<;les e Villas em 
que se estabelecer a caixa de descont.os nas demais 
Capitani:ls, a 'f.avor da meacionada caioca, <'. hmn 
as5im o que diz res.peito aos dinheiros dos .oofres 
dos Orfãos, e Adminisbração de Ordens Terceiras, 
Irmandades e Confradas. 

7. º Os BiJht:tes d.o Il.anco .do BraziJ pagayeis 
aos portadores ou mostrador.es á 'Vista, scritõ re
cebidos como dinheir@ effeoti'l'o em todos os pa
gamentos que se lizerem á Real Fazenda, e da 
mesma fóirma se disldbwiráõ pela Junta da Fa
zenda Real da Capitania da Bahia no~ pa~amen
tos das despezas da Capitania, e hem assim pelas 
'untas da Real Fazenda das outras Capitanias, 
logo que nellas houver caixa de descontos: 

8. º Os ·Dfrcctores da .caixa de descontos daráô 
a 5 de cada mez huma conta do estado da caixa, 
e elas operagões elo mez antecedente, que será 

· remettida á Jlil11ta do Banco do Braúl i~ela pri
meira occãsião que se offerecer. . 

9. º O prelil1io do rebate oo desco0to de letras 
será d.e meio por cento por mez, como se pratit:a 
no Banco Central do Rio ele Janei.ro: pelo mesmo 
premio se pod.eráõ tambem fazet· adiantamentos 
por ,conta de hypothecas, sendo estas seguras e 
livres de quaLquer '.Pr;ivilegio oú embaraço, e sen
do generos ou faze!ildas que .cocistão em Alfande
gas o:u Trapicbes; aão podendo fazet·-se o adian
tameoto por long·o prazo, e por mais de dous ter· 
ços do v·alor da hypot'heca, e sempr.e debaixo de 
huma firma .acreditada. 

1 o.• Semelhantem.ente podera a Junta do Ban
co do Brazil estabelecer caixas de descontos ·nas 
outras Capitanias do Brazí'I, logo que possão ter 
lugar, para bem da agdcultura, da industria e 
do cornmercio, regulando-se taes caixas pot• es
tes mesmos estatn tos . 

11 .,• Sua Alteza Real <lístinguirú com honras 
e mercês propo1·cioaadas os que tiverem hum 
maior 1.mmero de Acções no Ba,neo do Brazil, 
e se fizerem dignos 'da real consideração pe'los 
sens n-0vos esforços a hem d@ eshaheler.imento 
das eaixas de descontos nas diversas Capitaoias 
do Brazil, e em conformidade da carta regia de 
7 d'e Outubro de 1812, diriigida .aos Governado
res e Capitães Geoeraes. 

Palacio do fü-0 de Janeir(), em 16 de Feve
reiro de 1816. -Marqnez de Aguiar. 

,&.LVARA.
0 

DJl 21 DE FEVEREIRO, 

Delgado. 

Eu o Príncipe Regente faço saber aos que este 
alvarú virem, que tendo havido comideravel ai~ 
t.eração na orga~1isação e disciplina de todos os 
Exerci tos da Europa, depois dos regulamentos 
de 18 de Fevereiro de 1763, e de 25 de Agosto 
de 1·764 ; e m ostra,ndo a experlencia, que não 
tem sido bastantes as ulteriores providencias da
da.s sobre este objecto, e outros pontos concer
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nentes ao governo do meu Exercito de Portugal, 
em ordem a conserva-lo no pé de força e disci
plina, a que foi elevado pelos assicluos e desve
lados trabalhos do Marechal General l\'Iarquez de 
Campo Maior, a quem hei confiado o seu. com
mando : e reconh":cendo eu ·quanto convenha 
sustentar O· referido Exercito no me~mo pé de 
força, organisação e disciplina , tão essenéial
men.te necessaria para a defow do Reino, e para 
perpetuar a gloriosa reputação que rriui d·islinc
tarocnte ganhou entre os Exercitas da Europa 
durante a ultima guen·a: sou por tanto servido 
ordenar que tudo que se acha disposto ne>s trin
ta e cinco artigos d·o regulamento que baixa com 
este, assignado pelo !\larquez Je Aguiar, !\iinis
tro e Secretario de Estado do Rei110 unido,.. e 
encarrega~lo interinamente d'a Repartição dos Ne
gocios da Gt1erra, tehha força de lei e seja lite
ral e inviolamente observado' sem dimiimição 
ou interprrelação alguma, qualquer que ella seja, 
IJão só pelo que respeita ás disposições refath·as 

· ~L organisação, mas a to,das a~ outras que no so
bredito regulamento se compr'ehend~m ; espe
rando do !\iarechal General 1\larquez de Campo 
Maior, que, pela parte que lhe toca, fará exac
tamente observar tanto o que· vai agora deVermi
nado, como as mais leis militares existentes, que 
não forem oppostas a, esta minha real deter mi-. 
nação, as quaes devem conseguintemente con
tinuar em pleno vigor e obs,ervancia. 

E. este se cumprirá tão in·teiramente eomo, nel
le éc co·otém. Dado no Palacio do · Rio de Janeiro, 
aos 21 de Fevereh10 ele 1816. -Com a rubrica 
do ~rincipe Regente e a do Minisp:o .. - Com os 
registos competentes. , 

:j1EGULAMENt:o para a organisapão do Exerait.o de . 
, " Portugal •. 

ARTIGO PR:tl\IElRO. 

§ 1. º O Exercito será composto : de i -Gene
ral em Chefe, que o cornmanclará; de Tenentes 
Generaes; de 16 !\'l.arechacs de Campo; ele 2Lj 
JWgadeiros; de 6.2 Officiaes de Esti'1do•Maior; de 
Aj.údantes de Ordens ou de Campo; de l Corpo• 
de Engenheiros-; d'e 24 Regimentos de Infante
ria; de 1 2 Batalhões ele Caçadores\ de r2 Regi
mentos ele Cavalleria; ·de 4 Regimentos de &rti-· 
lheria; de 1 Batalhão de Artífices EngenheiPos ;· 
ele 4 Companhias de Artilheiros Conductores; de 
i Companliia dê Guias; e do Estado Maior das 
Praças. 

§ 2. • Os Regimentos de Infanteria e Batalhões 
U.e Caçadores estaráõ r'egularmente formados em 
6 Divisões e 12 Brigadas, que teráp os seus Che
fes correspondentes. 1 

§ 5, • Os Regimentos de Cav<iillefia estaráõ 
formados em 6 Brigadas com os seus respectivos 
Chefes, e se uniráõ em Dívisõ.es quando ,necessa
rio fôr ; reservando-se para essa occasião .. a rro
meação dos Generaes que devão cornmandar Cor-' 
pos, desta arma, ,mai@res do que Bdg·adas. J. 

§ Lj.•• A rArtilheria estará regularmente. fo.rmaJr 
1la em .Regimentos, co·nocados como melhoT p·a-> 
recer, para a·sua instrucção e serfiço. Na occ'cl-. 

s1ao em que se reunir o Exercito ou parte delle, 
se destacaráõ desta" as Bateri•as Ligeiras que pa
recer, e se llniráõ ás Divisões de huma· e outra 
ar1na. 

§ 5. º Os OfficiaeS• Generaes serúõ, pol' via <le 
regra, empreg·ad@s naJórma seg·uinte: 1 cm Ãju·
danbe General, 1 em Quartel Mestre General, 5 
em Inspectores Geraes, 1 em Chefe de Engenhoi'
ros, 7 em Oomma'mlarites ou Gencraes de Provil'l
eia, 6 em G eneraes' de Divisão, e 6 em Generaes 
de Brig.ada. •· 

§ 6. • Haverá, a~ém destes, outros empregados 
das praças- prineipaes, que pela lei estabelecida a 
este 1·espcü0,. pódem Ler p'or Goveraado1•es Offi
ciaes Generaes, 

§ 7. •, Todos ·o,<; G·eneraes que não estiverem 
empregados nas Comwissões acima declaradas, 
se1·áõ1repula.cios 'não empregados, 
~ · S. • Os Gene1=aes iiue e:"1ccderem o mm1e1·é 

determinarlo no§ 1° 'serhõ reputados ag·gregados. 

ARTIGO 11. - Composipão elos diversos E s.tados 
,J.Jllaiores. ' 

§ 1 ,•· O General em Chefe terú os Aj u<lantes 
de Pessoa que julg·av necessarios. 

§ 2, • Cada hum dos Tenentes Genúaes terh 
dous Ajudantes de Pessoa; cada Marechal ele 
Campo ou Brigadeiro,terá hum. 

§ 5. ~ Os O.ffidaes Generaes que não estiverem 
empregados• em algumas das Commissões acima 
apontadas não terúõ Ajudantes de Ordens, 

§-ti.º No ternpo de guerra poclerl1õ ~s Getie
raes, tomar os Ajudant<Cs de l:ampo que julgarerii 
necessarios ,· tenào pava isso permissão do Gene-
1~al em Chefe, 

§ 5.. º ·Haverá hum Estado Maior d@ Ajudante 
General, que serú permanente e composto na 
f6rma seguinte:· 4 Deputauos, 6 Assistentes com 
o Ajudante General, 6 ditos com as Dhisões,. 2 

Deputados Assistentes, e 18 Maj9res de J3rigacla•1 
§ 6. º HaveriL igualmente hum Estado !\'l.aior 

do· Quartel Mestre General, que será tambem 
permanente e composto de 4 Deputa'dos, 1 2 As
sistentes e r 2 Deputados Assistentes. 

§ 7. º Dos Estadqs Maiores do Ajuclanle Giene
ral e Quartel Me11tre General se formaráõ os ;Es
tados Maiores das Divis©es e Brigadas, 1'cpartin
tindo-se os- Officiaes- acima declarados na fóri'na 
seguinte: Em cada Divisão de Infanteria, .1. As
sistente do Ajudante General, 1 dito do Quartel 
Mestre General; em cada Brig·ada de Infanteii'a 
ou Cavalleria, 1 Major de Brigada e 1 Assistente 
ou Deputado .do Quartel !\1es~re General. 

§ 8.~ Os Offieiaes de Estado Maior ·assim em
p11egallos, faráõ o serviço nas Dhisões e Brigadas 
ás ordens dos Gcneraês dellas; ficaritõ porém su
jeitos aos Chefes das Repartições· a que pertence
rem, corresponder-se-hão com elles, e lhes daritõ 
conta dos objectos de que forem encarregados. 

lnTIGO nr. -Das Commissões que seráõ fix<r;s e das 
am~viveis, tant,o dos O/ficiaes Generaes , i<omo dos 

, Q/ficiaes de Estado Maior e Ajudantes da sua 
~ ,ésçolfui. 

' § 1. • Os lugares de General de Pro'vincias se· 

http:D�vis�.es


175 \ .. ANNO DE 1816. 
l'ãõ fi'x:os , e unicamente occupados por Tenentes 
Generaes ou Marecba~s ~e Camp~, que teráõ 
patentes de taes Comm1ssoes. 
~ 2. º Os Commandantes de Divisões seráõ es~ 

colllido,s d?éntre os Tenentes Gcneraes e Mare
chaes de Campo : ..não tedõ patentes das suas 
Commissões ; a siri1ples nomeação do General em 
Chefe, publieáda , na ordem do Jia, lhes servi~·á 
de titulo; podcri1õ ser remo,•idos para OULl'a Divi
são 1 ou substituídos o.simplesmente por outros, 
ficando sem destino, sem que por isso se possãó 
julgar .offendidos; porque não sendo possivel em
pregar todos ,2s Officiacs Generaes, convirá mui
tas vezes rerncf, e-los e substitui-los por outros, 
afim de que geralmente todos se habilitem ao 
Commancfo das Dhisões. 

§ 5. º Os Generaes de Brigada seráõ da mesma 
sorte nomeados é 'recon11ccidos na ordem do dia, 
e tambem removidos, quando fôr conveniente 
empreg·ar outros pelas razões que ficão dilas. 

§ {~. • Os Officiaes de Estado Maior seráõ esco
lhidos de todas as armas' com tlenção ao mere
cimento tão sómente; .por isso que neste Corpo 
se ~ecessita de 0.fficiaes ,que não tenhão somente 
a simples rotiqa. 

§ 5. º Os Officjaes deste Corpo terúõ accesso 
nelle, na ordem e proporção dos outros do .Exer
cito; pod~ráõ. porém passar para os Corp.os ..da 
arma em q,ue tiverem servido, todas as ' 'ezes q,ue 
o Gen~ral em Çhefe julgar cqnveniente, entran
do 11aquelles postos que lhe competirem, confor
me a Sl,lá antiguidiide e merecimento. Os Offi
ciaes de Estado Maior emi;ire~ados nas Divisões 
e Brigadas ' ntio serúõ fixos; o General em Chefe 
os farú 'render por outros quando cónvier. 

§ 6.• Os Ajudantes de Pessoa serâõ e~colhidos 
pel'os Generaes a quem del'erem ·pertencer, d' en
tre os Capitães ou Tenentes de qualquer arma, 
que th·erem (pel'o menos) servid-o em Regimento
da·primeil'á linha cinco annos, sçndo em tempo 
dé paz, e tres no de guerra. 

§ 7 ... Os sobre?itos Ajudantes não podei:áõ ter 
maior' patetíte do que a de Capitão; mas poderáõ 
rcgresfar ·para os Corpos da arma cm que tiverem 
servido •, " co'nforme a ·sua antiguidade e mereci 
mento, rel~tivo aos outros de igual patente e 
arma, e logo que forem promovidos a Majores 
e[écfivos,. ággregados ou graduados, ficarír ces~ 
sándo o· seu exercício de Ajudantes de Pessoa. 

ARTIGO rl'V. - Dos actuaes .djudantes do Governo. 

. § 1, . º Os actuaes Ajudantes do Govemo das 
differentes Províncias e da Côrte ficão extinctos 
por este regulamento , e o seu exercício acabará 
desde Jogo. 

, § 2. º Aquelles d' entre os ditos Ajudantes que 
estiverem capazçs de ser em1.regadds com utili 
dade nos Corpos de linha do Exercito, cnlraráõ 
oçllc;s em effec~ivos ou graduados,, conforme. o 
seu merecimento ; e os outros seráõ empregadlts 
cm gover.Qo de praças, ou re.formados, conside
rando para isso a sua idade, estadQ de saude' e 
habilidade. 

ARTIGO v. -Dos Secretarias. 

. § ~ ·'.º O General em Chefe terá hum &ec.reta
rrn ~1litar da patente que escolher, e os Offioiaes 
de Secretaria que lhe forem necessarios, 

§ 2. º ·Erp cada hum dos Governos de Proyin
cia haverá hum Secretario e · hum Official de 
Secretaria; na Província da Extrernadura have
ráõ dous Officiaes de Secretaria. 

§ 5. º Cada hum dos lnspectores Geraes terá 
hum Secretario e hum Official de Secrtitaria. 

§ 4. º Os Secretados dos Governos das· Pro;vin
cias e oR dos Inspectores teráõ patente ele Capitão, 
e os Officiaes de Secretaria a de Tenentes; seráõ 
escolhidos e propostos pelos Generaes e Inspec
tores dentre os Secretados que actualmente .exis
tem, ou outros, se estes não estiverem nas cir
cunstancias de .continuar e,ste seniç;o. 

§ 5. º As graduações dos Secretal'ios e Olliciaes 
de' Secretaria, assim como de qualquer outra 
Repartição Civil do1Exercito, seráõ ·hol'l orarias e 
inherentes aos lugares que occupão, qualquer· 
que seja o serviço que tenbão feito semelhantes 
empregados, ficando-lhes por isso prohibiclo todo 
o accesso de graduação militar, e igualmente a 
passagem parit o numero dos Officiaes combaten
tes, de,•endo taes patentes serem reputadas an
nexas aos empreg·os e não· aos empregados. Não 
poderáõ usar de banda os sobreditos Sem·etarios 
e Officiaes de Secretaria , e nem qualquer.. outro 
empregado civil, ou pessoa que tenha gradua§ao 
honoraria. '' 

AB.TlGO VI. - Organisiiçáo dos Regimentos. 

Plano e organisação de hum Regimento de Infanteria. 

Estado Maior. - 1 Coronel, ~ 1 Tenente C~ro
nel, 2 Majores e 2 Ajudantes. Somma, 6. 

Pequeno Estado i\'laior. ~ 1 Quartel l\iestre, 2 

Sarg·enlo~ de Brigada ou Sargentos Ajudantes, 
2 Quarteis IUestres Sargentos, 1 Capellão, i Ci
rurgião !Hur, 2 Ajudantes de Cirurgia, 1 Coro
nheiro, 1 Espingardeiro, 1 Mestre ele Musicá 8 
Musicas, 1 Tambor l\'lór, 1 Cabo de Tambores ~ 2 

Pifonos . Somma, 24. , 
01.llciaes elas Companhias, - · 10 Cíipitães, 1 o 

T~nentes e 22 Alferes. Somma, 42. 
Officiaes Inferiores. -1 o Primeiros Sargentos, 

. 4o Segundos Sargentes e 10 Furrieis. Som
ma, 60. · 

Cabos, Anspeçadas e Soldados. -6ó Cabos 
de J!'.squadra, 60 ·.Anspeçadas e 1,280 Soldados . 
Somma, 1,400. · 

20 Tambores.-Somma geral, i ,552 homens, 
24 Regimentos; 57,248 homens. . 

Cómposição de hum Batalhão de Ca'çad<nes. 

Estado Maior. _, 1 Tenente G.oronel e i Majo1·. 

Somma, 2. ., 


Pequeno Estado i\1~io1'.-1 Ajudante,..1 Qu·artel 

Mestre, i Sargento de Brigada ou Ajudante-S;n· . 

gen~o, i,_Qua1:tel Mes.tre Sa1·gento·, 1 Capellão, 

1 C1rurgiao Mor e 1 Ajudante de Cirtll'5'ia. Som
:rpa, 7· . 
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N.1 B. -os dous Alferes qne excedem o nume

ro. dos das Corppanhias são destinados para levar 
as banclehas, que seráõ sempre conduzidas pelos 
dous Alferes mais modernos, em lugar dos Porta
Bandeira que ficão supprimidos. 

l Çosonheiro, l Espingardeiro, t Mestre de 
~!lusica., 8 l\fusicos e l Corneta l.\'Jor. Somma, 12. 

Officiaes das Companhias. -6 Capitães, 6 Te
nentes e 12 Alferes. Somma, 24. 

Officiacs Interiores. -o Primeiros Sargentos , 
24 Segundos Sargentos e 6 Furrieis. Somma, 56. 

Cabos, Ansp.eçadas e Soldados. -56 CaboR de 
Esquadra, 56 Anspeçadas e 528 Soldados. Som
ma ? 600. 

. i 2 Cornetas. -Somma geral,, 693 homens, 
Í2 13,atalhões, '8,516 homens. 

,... -Composição ~de hum Regi\nento de Cavalleria. 

Estado Maior. - l Coronel e 5 cavallos, 1 Te
nente Coronel e 2 ditos, l l\1ajor e 2 ditos. Som
ma, 3 homens e 7 ca·vallos. 

.P,e{{ueno E~~ado l\f~ior. -1 A.judantc e 1 ca
nllo, ~ Quartel l\lestre e 1 dito, 1 Sargento de 
J31'igad.. .e l dito_, 1 Quartel Mestre Sargento e 1 

dito, 4 Porta-Estandartes e 4 ditos. Somma, S 
homens e 8 eavallos. 

1 Capellão,e l cavallo, 1 Cirurgião l\1br e .1 

dito_, l Ajudante de Cirurgia, ,1 Picador, 1 Trom
beta l\lór_, 1 Selleiro e l ca,•allo, l .Coronheiro 
e l dito, e 1 -Espiµgardeiro. Somma, _16 homens 
e 4 cavallos. 

Officiaes das ComIJanhia~. - 8 Capitães .e 8 ca
nllos, 8 Tenentes e 8 ditos, 8 Alf~çes .e 8 ditos. 
$omma, 24 homens e 2{~ c11vallos. 

Ofilciaes Inferiores. -S Prin;ieii:cys Sargentos ·e 
8 cavallos, 8 Segundos Sargentos e 8 ditos, 8 
Furrieis e 8 9,itps. Somma., 24 ~omens e 2{~ 
cavallos. 

Cabos, Anspeçadas .e Soldados. --52 Cabos· de 
Esquaara.~ 32 Anspeçaclas e 448 Soldados. Som
ma, 512 homens e 448 cavallos. 

Trombetas .e Ferradores. - 8 Trombetas e 8 
Ferradores. - Somma 1 ô homens. -- Somma ge
ral, 595 hamens e 531 cava\los, 1 2 Regimentos, 
7,140 homens e 6,572 cavallos. 

Coi;nposiçã~ de hum Regimento .de Artilheria. 

Estado Maior. - 1 Coronel, l T1rnente Coro
nel e 1 Major . Somma, 3. 

Pequeno Estado l.Haior. -1 Ajudante, 1 Quar
~el l\lestre, 1 CapeUão, 1 Cirurgião Mór, 2 Aju
dantes de Cirurgia, 1 Tambor l\lór e ;i Pifanos.. · 
Somma, 9. 

Officiaes elas Companhias. - 10 Capitães, 10 
Primeiros Tenentes e 1 o Seaundos Tenentes, 

. ' u J 
·S.omma? :~o. · 

Qfficiaes Inferiores. - 1o Primeiros Sargentos, 
21'> S,egundos Sargent<>s e H> Furrieis. Som
.ma, 4o
. ·.C?bos e S_olcl_ados. - 60 Cabos d,e Esquadra e 

,740 Soldados. Somma, Soo. 

· 1 o Tambores. - Somma geral, .~~ ~omen~, 


~ ~egiJllento5? !3,568 homens. 


Cc;>mposição de·hum·Bat~.Jbiio:df;l Artilic;e.s f.ngenl1ciro s. 

Estado 1\111\ior. - 1 J.Uàjor. 
Pequeno Estado l\iaior._...:1 Ajudante, 1 Quartel 

Mestre e 1 Sarg·ento Quartel Mestre. Somma, 3. 
Olliciaes das Companhias. - 5 Capitães, 3

Primeiros Tenentes e 5 Segundos Tenentes. Som-
ma, 1 1. ' 

Oíliciacs Inferiores.-24 'Pfimeiros Sars-cntos, 
5o Seg1mdos Sarg·eiitos e 6 Furrieis. Somma, 60. 

Cabos, Anspeçadas e Soldados. -60 Cabos 
,;de .Esquadra , 60 Anspeçadas e 480 Soldados. 
Somma, 600. 

6 Tambores. - Somma geral, 681 homens. 

.Composição das Companhias de J\rlilheiros 
Conductores. 

l] Officiaes, 16 Officiaes Inferior.e~, ,A.lvcitares, 
Cornetas e Ferradores, 16; 240 Ca)Jos e Solda
dos. Somma ~ 276 homen,s. 

Rcc~pitulação• 

-24 Regimentos de Infantería, !37,2L18 homens. 
-:12 Batalhões de C,í1.çado1·es, 8,316 homens. 
12 Regimentos ·de Cavalleria, 7,140 homens e 
6,372 cavallos. -4 Regimentos de Artilheria, 
3,568 homens. - l Batalhão de Artífices Enge
i;iheiros, 681 homens. -4 Companhias de Arti
lheiros Conductores~ 276 homens e 400 cavallos. 
Somma geral- 57, 229 .homens e 6,772 cavallos. 

AM'IGO vn. -.CoUocaçlio dos Regimentos. 

S 1." Os Regimentos de lnfanteri~, Cavalle
ria e Batalhões de Caçadores seráõ aquartelados 
dentro dos Districtos em que recrutarem, ou nas 
Povoações mais visinhas, conforme a tabellll que 
vai junta. _ 

§ 2. º Succecleodo que depois da divisão dos 
District<>s se conheça quf;) será conveniente mu~ 
dar algum elos Corpos, o General em Chefe o 
participará ao Governo do Reino, e. o Regimen
to será mu<lado paTa o Quartel que elle indicar ; 
feita porém a primeira mudança, não se mudarú 
Quar~el algum sem ordem expres~a de Sua Alteza 
Real.. 

§ 3.-º Nas Cidades ou Vj\las destinadas para 
-Quarteis fixos do.s Regimentos, se aqti'iirtelaráõ 
estes nos cdificios que ahi existirem per1e1)centcs 
á Corôa, e na falta destes se accommoclaraõ inte
rinamente , como mellrnr convier., até qué se 
proceda á construcção dos Quarteis proprios a 
que se manda proceder. 

§ Li.• .Em cada hum dos Quarteis dos Regi
mentos de Infanteria' e Batalhões ele Caçadores 
haverá hum .terreno deslin ad9 para ser culth,ado 

1 

por elles ,e applicaclo para hortas. 
§ 5.•º Nos Quarteis dos Regimentos de Caval

;leria hav,erá hum terreno destinado a hortas, e 
.o.tiro applicado á cultura de forragem para o'S 
,cavallos. ' 
· § 6. ~ No Quartel dos Artilheiros Conductores 

haverá tambem hum terr,eno destinado ao susten
,to das pa1~elhas. ' 

§ 7. • Logo que ,os Regimentos passarem aos 
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seus Quarteis, se l.hes distribuil'úõ os sobreditos 
ten·enos. , 

§ 8. º As terras distribuidas ao~ Corpos serúõ 
divididas por Companhias, e cultivadas por citas 
e pelos Reg·imenlos, e os seus productos applica
dos aos ranchos, conforme o regulamento que 

1 • 
fará para esse fim o General em Chefe. 

§ g. º Os terrenos distribuidos aos Regimentos 
de Cava Ileria, dividir-se-hão em duas classes, 
huma 1ue servil;á para hortas e cm proveito dos 
Soldados, e ou.tra para forragem verde e secca 
dos cavallo's; de cujo producto se dará conta ao 
Commissariato. 

§ io. º Os terrenos distribuídos ás Companhias 
de Artilheiros Conductores, se rúõ tambem di vi
didos em duas porções, lrnma para as Companhias 
e outra para o sustento das parelhas. O Commis
sal'io Geral serú encarregado desta administração. 

§ i 1. º Os utensílios que forem necessarios para 
a cultura das hortas, seráõ pela primeira ' 'ez 
fornecidos pelos Annazens Reaes, mas depois 
seraõ entretidos pelos Regimentos ; e os que fo
rem necessarios para a cultura dos terrenos des
tinados a forragens seráõ fornecidos pelo Com
missariato. 

ARTIGO vm. - Da organisapão das B1·igadas e 
Divisões. 

§ i. º As Brigadas ser!iõ formadas dos Regi
mentos que ficarem aquartelados nas Povoações 
mais visinhas, compondo-se as de Infanteria, de 
dous Regimentos de Infanteria e hum Batalhão 
de Caçadores; e as de Cavalleria, de dous Regi- , 
mcntos desta Arma. 

§ 2. 0 Na organisação das Brigadas, não se at
tendera ao numero por que he desi<>oado cada 
Regimento: o General em Chefe det:rminará os 
Corpos que devem formar cada huma. 

§ 5. • As Divisões seráõ formadas das Brigadas 
que estiverem mais proximas em Quarteis, _sem 
attenção ús Provincias em que ficão aquarteladas. 

, ARTIGO ix. ~Das Guarnições. 

§ i. º As Guarnições de Lisboa, Porto, Elvas, 
Alm eida e outr·as em que não houver Companhias 
de Veteranos ou fixas, set·i1õ feitas por destaca
mentos de seis mezes. Estes destacamentos seraõ 
de Brigadas inteiras', Regimentos, Batalhões ou 
meios Batalhões, segundo a força de que necessi
tai· cada huma das guarnições. 

§ 2. 0 O General em Chefe regulará não só a 
força de cada huma <las ditas guarnições, , mas 
tambem os Corpos que as devem fazei· e o tempo 
em que. se hão ele render, fazendo a distribuição 
de tal fórma, que se não empregue mais da quar
ta parte do Exercito nestes serviços, e que haja 
cada hum Corpo de destacát· para as guarnições 
que ficarem mais visinhas do seu Quartel, quan
do isto se não encontrar com a igualdade com 
que o serviço deve ser distribuído pelas Brigadas. 

§ 3. º Succ~rlendo que algum Regimento t~
nha Quartel fixo na mesma praça em que as guar
n~gõe.s devem ser feitas por turno cios Corpos, 
nao será comprehendido na guamição no tempo 
em que lhe não tocar pela sua alternativa. 

TOJ\(O p. 

ARTIGO x. -- Da obrigação de residir e das Licenç:as. 

§ 1. º Os Generaes de Província, de Divisão e 
de Brigada serúõ residentes nos Districtos dos seus 
Govemos, ou nos Quarteis das suas Dh,isões e 
Brig·aclas. 

§ 2. º Não teráõ licenças· sem motivos urgen
tes, que representaráõ ao General em Chefe para 
os faze..i· presentes ao Governo, de quem esperará 
resposta pelo que pertence aos Generaes de Pro
vincia; mas aos Generaes de Divisão e ele Briga
da o General em Chefe poderá logo dá-las , par
ticipando-as rlepois ao Governo. 

§ 3. º Os O/Hciaes dos Regimentos e outros 
poderáõ ser licenciados pelo General em Chefe. 
a quem ficará pertencendo dar semelhantes licen
ças, ele tal fórma que em cada hum Regimento 
fique o numero competente para o serviço e dis
ciplina, em consideração ás circunstancias e ao 
numero de praç.as. 

§ 4. º Os OJiiciaes assim licenciados venceráõ 
meio soldo, quando as licenças não excederem 
de seis mezes em cada anno; e no caso de exce
derem este prazo não venceráõ soldo algum. 

§ 5. º Q u:indo os Chefes dos Regimentos ou 
de Companhias estiverem com licença ou impe
didos, de sorte que o commando passe aos seus 
immediatos, as gratificações de commando per
tcnceráõ aos Officiaes qne ·os substitnirem no 
governo dos Corpos on Companhias. 

§ 6. º Os Officiat~ S Generaes qne com manda
rem Provincias, Divisões ou Brigadas, perderáõ 
as gracificações pelo tempo em que tiverem li
cença; e~tas porém não passaraõ ao~ seus substi 
tntos. 

§ 7. 0 As duas terças partes dos Ofilciaes Infe
riores e Soldados, e ainda mais se o General em 
Chefe julgar conveniente, scrúõ licenciados : as 
licenças destes seráõ sem vencimento de pãu 
ném solelo. 

§ 8. º As licenças dos Officiaes Inferiores e 
Soldados seriiõ distdbuidas pelos Commandantes 
das Companhias, com a approvação do Cot·onel 
ou Commandante do Corpo, de tal fórma que 
corrão por todos que a merecerem pelo spu com
portamento, e com 'preferencia aos Snluados ca
sados, e áquelles qn11 se empregarem na agricul
tura e manu focturas. 

§ g. º Estas licenças seráõ rle tres, seis, nove 
e dez mezes e meio em cada anno ; no tempo po
rém ~m que os Regimentos estiverem de guarni
ção ou no destinado aos exercicios, não haverá 
licença alguma de Official ou Soldado ; úc~nclo 
positiYamente prohibido a todos o estarem nesse 
tempo fóra dos seus Corpos. 

§ io.º Os Chefes dos Corpos permittirúõ a to. 
elos os Soldados e Oillciaes Inferiores, que tive
rem 24 annos ele idade, licença para se casarem , 
quando os indivíduos o merecerem, ficando as
sim aboliela a restricção de numero eleterminado 
no regulamento de 1765. 

ARTIGO XI. -Das re11-niões dos Co1'Pos e dos 
ea;ercicios. 

S i.• Todos os Corros se reuniráõ nos seus 

45 
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Quarteis seis semal'las em cada anr\o: este tempo 
será empregado em exercicios diariamente. 

§ 2. 0 O General em Chefe, com approvação 
Llo Governo, regulará as épocas em que se deva 
cada hum Corpo reunir, tehdo attenção ús pre
cisões da lavoura; e por esse ,motivo pocleráõ 
ser clifferentcs as épocas para as reuniõcti cm 
cada Província. 

§ 3. º Os Regimentos que em hum anno hou
. ·verem ele fazer g·uarnições, se reuniraõ dez dias 

antes daquelle en1 que deverem ·marchar pal'a os 
5cus destacamentos, e se liceuciaráõ cinco dias 
depois do da chegada aos quarteis. 

§ 4. º Haverá em cada anno hum campo de 
instrucção, que não durará mais de trinta dias, 
e serf1 ?omposto das. tropas que o General em 
Chefe 1ulgar convemente, e no lugar que elle 
escolher. Estes campos scrúõ feitos nos tempos 
destinados ús reuniões geraes. 

Al\TIGO xn. - Do soldo em tempo de paz. 

§ Unico. Tenente General, 12o:tf> rs. por mez, 
1\larechal de Campo, 75:tf> rs. ; Brigadeiro, 60:/1) 
rs.; Coronel, 54:tf> rs. ; Tenente Coronel, !18:/1) 
1·s.; i\1Hjor, 45:tf> rs; Ajudante, 2o:tf> rs.; Qual'
tel i\!cstre, 1S:tf> rs. ; Capellão, 15 :tJ> rs. ; Cirur
gião i\lór, 18:tf> rs. ; Ajudante de Cirugia, 15:/j) 
rs. ; Capitão, 24:tf> rs. ; Tenente, 18:tf> rs.; Alfe
l'es, 15:tf> rs.; Porta Estandarte All'eres, 12:tf> rs. 

Sargento Ajudante, 500 rs. por dia; Sargento 
Quartel l\festre, 240 rs. ; Alveitar, 500 rs. ; Tam
bor i\'lór, 120 rs. ; Cometa Mór de · Cavalleria ,. 
240 r s.; Cabo clé Tambores, 1 oo rs .. ; Pifano, 80 
rs.; i\Icstre de i\lusica, 360 rs.; Mu ico, 260 rs.; 
Coronheiro; 80 I's.; Espingardeiro, 80 rs. 

Pràças das Companhias. 

Primeiro Sarg·ento de Infanteria ou Caçadores~ 
160 rs. por dia;. de Cavalleria, 210 rs.; de Arti
lheria, 200 rs. ; de Astilhciros Con4nctoras ,. 180 
rs. i de Artífices,, 240 rs.; Segundo Sargento rle 
Infanteria ou Caçadores, 120 rs. ; de Cn valleria, 
190 rs.; de Artilheria, 180 rs. : de Artilheiros 
Conductores, 120 rs. ; de Artifices Engenheiro-s, 
21 o rs. ; Furriel de Infantcria ou C ~ç.a dores, 100 
r s. ; de Cavalleria, i!'io rs. ; de Artilheria, 120· rs.; 
de Artifices Engenheiros, 200 rs. ; Cabo de Jnfan'
teria ou Ca0arl.ur.es, 80 rs. ; de CaYalleria, I HY 

rs.; de Artilheria, 1oo rs. ; de Artilheiros Con
ductorcs, 100 rs.; de Artifices Engenheir·os, 180 
1·s.; Anspeçadas de Infanteria ou- Caçadores, 65 
i·s.; dn Cavalleria, 95 rs.; de Artific:es Engcnlrni
ros, 150 rs.; Soldado·s de Infanteria ou Caçado~ 
.r es, 60 rs.; dn Cavallcria, go rs>. ; .rle' Arlíilheria, 
90 rs. ; ele Artilheiros Cu'nductorcs, 70 rs.; de 
Artífices Engen hekos, 1120 rs.; Ta1r;l!J'o11• de fofarr
teria e A rtilbcrin, ' 1 1 o rs. ; Corneta ~le CaçadO're~, 
11 o rs. ; de Cavalleria e Trombeta, 170 rs.· ; Cot
neta de Artilheil'os Conductores, 1~!O ·rs. ; Tam>
bor. de Artifice.s Eegenheiros, 110 rs.; Ferrador 
de Caválleria, 160 rs. ; de Artilheiros Conducto
res, 160 rs. · 

ART1Goxn1.-Gratifica~óes que devem vencer os Of[i.
ciae.1 Gcneraes empregados e mais 0/ficiaes, 0//i
ciaes lnf'erio1~âs e Soldados, em tempo de paz. 

§ 1. 0 General da _Extremauura, .300./.'i) rs. por 
mez; Gencrnl ,do Alem-Tejo,, 25oi/j) rs.; General 
ou Commandante das Armas- d-O ·Algarvc, c1uando 
não houver Ca·pilão General,. ou não estivct' 1·c
sidindo, 10o:tf> rs.; General da Beira, 200;/JJ rs. ; 
General do Porto, 2oo:tf> rs.; General do Minho, 
15o:t!J rs. ; General de Traz-os-Mqntes, i 5o:tf> rs.; 
Inspcctor General ele qualquer Arma; 200:/J> rs.; 
'Governador dlELvas, i 5o:tf> n. ; . ele Abrantes, 
1oo:tf> rs. , de Almeida, 1oo:tf> rs. ; de Peniche, 
1oo:jj) rs. ; de Vnlença, 1 oo:jj) rs. ; do Fortc dela 
Lippe, Go:fb rs. ; de Campo l\1aiol', 4o:tf> 1·s.; de 
Jurome11ha, L1o:tf> rs.; de i\lanão, {10,'fb rs.; de 
Lumloso; 20:/1) rs. ; de i\lonsanto, 5u:fb rs. ; de 
~ascacs, 7o:tf> rs. 

§ 2. º A cada huma Jas praças ele prnt que 
ficarem reunidas dos Regimento& nos rnezcs de 
liçcnç.a, se !l'bonará 20' rs. po1· dia, que Sül'Ú mcL
tido nos mesmos prcts em addição sepa1·adn, e 
com elle cobrada. 

§ 3. º Nas semanas em· que os Corpos csth•c
rem reunidos pal'a exercicios, e nas reuniões para 
as guarnições, venceriiõ etapa cm genc1·0, e de 
tal maneira que, pelo menos, tres dias na sema
na seja a dita etapa ele carne fresca. Em tempo 
de paz 1 não se comprehenderá vinho ou aguar
de1,te. 

§ L~. º Quando as tropas vencerem etapa, não 
rceebcl'i1õ os 20 rs. dia.dos que acima se mandão 
abonar além do soldo. 

§ 5. • ·os Ofüciaes do Estado Maior General 
recebcritõ rações de ~tapn e forragens cnlno cm 
campnnha. Os Officiaes Genernes empregados 
rcceberúõ forragens para os cavallos que lhe com
petirem. 

Al\TIGO XIV. - Gratificar:iio dos Of[i.ciaes Genemes 
empregados em Commando. 

Empregados nos Commandos das Divisões ou Brigadas; 
0§ 1. Sendo Tenente General, 13o:tf> Pº" mez ;· 

i\lnrechnl de , Cnmpo , 1oo~ !'Sr; Brigadeiro , . 
80:/j) rs. 

Empregados cm Conmraffdos de Regimentos ou 
Batalhões de Caçadores. 

Sendo Ce>roncl, '3o:tf;· 1·s. ; Tenente Coronel ou· 
l\lajor, 25:tf> rs. ; Capitão, 2o:tf> r~. 

Commandantes de Companhias~ 

Scnl:lo Capitão, 1o:tf> rs.; Subalternos, 5:tf> r~ . 
2. 0 O Ajudante General e Quartél Mestre Ge
neral, é os Secreta rios Militares, Yencerúõ as gra
tifrcaçõ·es que lhes tocarem, segundo as suas ~ra
duaÇões, além dos 5o·:tf> ts. que tem p<H' e~tcs 
cmprc.gos. 

ÁtnGo xv. - Gratificações dos O/fi.ciaes do .E~~t<ido 
1llaior. 

"§ 1. ó Coronel, tio[/JJ rs.; Tenente C.oronel, 
'35:tf> rs. ; Major, 25.:tf> rs. ; Ca·pitão 1 1'13':/J;· 1·s. ; 
Subalternos, 1o:t/J i-s. 
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§ 2. • Os Ajudantes de Ordens da pessoa dos com todo o escrupulo a contabilidade do fa1·da

Governadores venceráõ de gratificação 1 o~ rs. mento. 
por mez, como até agora vencião, •e 1·ação para 

ARTLGO XVIII. -Do ,Armamento.
cavallo. · 

§ 5. º Todas as gratificações acima·determina § 1. º O General em Chefe, de acordo c9m o 
das pal'a Ofüciaes Generaes ou outros Ofüciaes GoYerno, taxar! logo o prazo que deYc clnrar o 
SCJ'itõ annexos aos empregos, e não passal'ltõ para armamento e armas de cada Regimento de Jnl'an
os que os substituírem quando os providos nelles tel'ia e natalhão de Caçadores. 
f\Stiverem fól'a dos governos , cornmandos de § 2. 0 Dcte1•minaráõ com o mesmo acordo a 
Divisões, Ill'igadas, Regimentos ou Companhias, somma qné convira arbitrar a cada Companhia 
l'(ualquer 11ue seja o motivo; e não se daráõ aos para concerto das armas, corrêas e mais peças do 
Ofüciaes que no Estado l\iaior do Ajndante Ge armamento. 
neral e Quartel Mestre Genel'al excederem o nu- § 5. º Esta somma será paga aos Comman
mero que vai determinado. - dan tes de Companhias no fim de cadamez:•ees

§ 4.• Todos os empregados que, pela tarifa tes scrúõ obrigados a conservar as armas e arma
acima declarada, recebem gratificações , seráõ mP-nto cm bom estado, e.a pagar aos armeiros os 
obrigados a fazer as despezas de papel e outras concer'tos pelo preço que será taxado por cada 
semelhantes da Secretaria; e fica prnhibido abo peça. 
nar-se-lhes semelhantes dcspezas na Thesouraria § ti.º Os Chefes das Companhias cntregal'áõ 
Geral. nos armazens, no fim do_ tempo que se marcar pa

ra o Yencimento, as armas que as Companhias 
Al\TIGO xv1. -Da Despeza do Quartel. th1erem, e receberúõ outras novas em seu lu· 

§ Ur.ico . .A despcza de lenha pal'a os ranchos.. gar. 
§ 5. º Succedendo perder-se alguma arma, o;:izcite para luzes, vassouras e outros utensílios 

Commanclanle da Companhia a que pertencer,necessarios para conservação do accio dos Quar
paga-la-ha.teis }er!1 feita pelos Regimentos, e a cada hum 


<lestes se abonará huma detel'minacla quantia que 
 ARTIGO XIX. -Do tempo de servir;o. 
~e taxará huma vez para sempre proporcionada
niente aos preços em cada Quartel: esta quantia § Unico. Os Officiaes Inferiores e soldados 
sc1·it recebida mensalmente pelos Regimentos por não seráõ obrigados a servir hum numero de an 
,-ia do Quartel Meslrc. nos determinado: as suas demissões em tempo de 

paz lhes seritõ dadas á proporçiío das recrutas ·que 
ARTIGO XVII. -Do Fardamento. \ fôr possivel fazer annualmente; começando pelos 

mais velhos, e descendo até aos de trinta annos · § 1, º Todas as praças de Pret vcnceráõ farda de idade ; procurando-se quanto fôr possível ter 
mento: o vencimento porém cm tempo ele paz, o Exercito sempre composto de homens que não 
~erá rle tres annos: as meias fardetas ter!tõ o ven tenhão meno~ de dezoito annos de idade, . nem. 
cimento de seis mezes. O colete ou vestia será de mais de trinta .. 
mangas, e lcrit o seu vencimento de dezoito me

zes. ARTIGO xx. -Das Demissões. 


§ 2. º O primeiro fardamento e fardeta será 
 § Unico., As demissões que os Officiacs pedidada em gencro, quando o soldado assentar pra
rem voluntariamente ser<iõ dadas po1· Sua Alteça; e os venciméntos seguintes seráõ contados 
za Real sob1·e as inf'ormacões do General em Chepelos dias em qne cada praça estiver unida ao Re
fe .por quem seráo dirigid;s ao Governo semelhangimento, de fó.rma que se não julgará vencida 
tes pretenções, e nu~ca Pº'. outra via.11uma farda ou fardc:ta, sem que o Ofücial In

ferio1· ou soldado esteja effcctivamente senindo 
ARTIGO xxr. -Das Licenças absolutas, ou Baia;as dos 

no Regimento o. numero de dias que completão Olficiaes Inferiores e Soldados, e do Recruta
os arrnos, ou mezes determinados para o venci mento. 
mento. 

§ 5.º No fim de cada semestre se ajustará a § 1. º O General em Chêfe mandará formar 
conta individual com cada huma praça, e se re -todos os annos, no tempo que lhe parecer, rela
ceberá em dinheiro a importancia da fardeta, ou ções dos 0.fficiaes Inferiores e soldados que esti
parle dellà que tive1· vencido, com relação ao nu verem incapazes do serviço por doença, e dos 
mero de dias que sen'io nesse prazo. Cada tres que tiverem mais de tr'Ínta annos de idade, clas
o:innos se fora huma nova av.aliação d·a irnportan sificando estes por annos de idade. 
cia ou custo de cada gene1·0 pelo!! p·reços corren § 2. '' Estas relações, que scritõ feitas pelos Ca
tes cm Lisboa,, e reputando os gencros de boa pitães e Com1nanclantes 'dos Corpos, seráõ rati 
qualidade. ficadas pelos Professores d'e Medicina, que o Ge

'§ t1•º O Coronel ou Chefe receberá estas som neràl em Chefe determinar ., aa parte {1ue perten
mas, e as distribuirá aos Capitães, que as entre! ce á incapacidade por daença, e em todas pelos 
ga1·áõ aos Soldados, fazendo-lhes comprar'os ge Inspectores da arma a que pertencerem. O Ge
J)eros que lhes faltarem para te1·em a roupa e uten neral em Chefe, a quem ser.áõ 1·~mettidas pelos 
sÍ1iós estabelecidos em ordem; e por isto ficaritõ Inspeetoties', as julg·ará e mandará dar baixa a©s 
J'esponsavcis .' Os Inspector~s Geraes·examinaráõ -que estiyetem incapaze's, e a tantos homens do§ , 
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que tiverem idade maior de trinta annos , quanto 
fôr possível substituir naquelle anno com re
CTntas. 

§ 3. º Logo que o Reino estivei· diviclido nos 
vinte e quatro Distriotos, que vão <leterminaclos 
no Regulamento das ordenanças, determina1·-se
hão os Regimentos e outros Corpos, que devem 
recrutar em cada hum delles; e esta regrn huma 
' 'ez estabclucida, não se alterari1 depois. 

§ t,. º O Recrutamento se fará huma ou duas 
vezes por anno em cada Districto: o General em 
Chefe marcará o tempo em que se ha ele começar, 
e o dia em que as 1'ecrutao devem chegar aos Cor
pos , onde devem te-r praça. ' 

§ 5.º O Çeoeral e1nChefe, tendo presentes os 
mappas de população e .de pessoas babeis para se
rem recrutadas em cada Districlo, e os mappas 
ue força dos Corpos, assim como as listas dos in
capazes, e dos que exceclerem a trinta annos de 
idade, determinará as recrutas que deve fornecer 
cada Districto, e ordenara ao Governador ela Pro
víncia que expeça as .ordens convenientes aos Co
roneis de Ordenanças para as terem promp(as no 
dia aprazado, conforme o que vai determinado no 
regulamento das Ordenanças . 

§ 6. " O Eiercito será 1cvac\o nos primeiros 

tres annos, que se- seguirem ~ publicação deste 

plano, ao pé completo que vai determinado nelle, 

e em fürma tal, que no Gm do primeiro anno fi

que com mais hum terço d<1 clifferença que ha en

tre o estacl.o completo da organi,ação actual, e 

daquella que vai agora determinada' : que no fim 

do segundo anno fique com dous terços dessa dif

fcrença; e ~10 fim elo tf)rceiro fique inteiramente 
completo. 

§ ?·º Os Recrutamentos ~ que se deveráõ ago
ra faz er para levar o Exerci,to ao pé ele força que 
vai determinado, não obstarúõ ao cumpt·imento 
da regra geral, declarada pat'a se dar demissão 

r aos soldados que tiverem mais de trinta annos rle 
idade; se porém o numero ele recrutas não fôr 
sufficiente pal"a se demittirem todo;;, demittir-se
hão os mais " <'! lhos , e pelo meno$ huma quarta 
part11 dos que execederem á idade marc_;ida. 

AllTIGO xxn. - Das R eformas. 

§ i. º Os Officiaes lnferiores e soldados que 
·estiverem incapazes de continuar q serviço, por 
feridas adquiridas na guerra, ou ainda na paz, 
em occasião ele serviço, ou para o diante se im
possibilitarem por semelhante5 motjvos, .serúõ ad
mittido~ nas Companhias cl.e Veteranos, ou 11e
formados, conforme as suas circunstancias. 

, 
Dos Officiaes. 

§ 2. º Tendo o alvará cl.e 16 de Dezembro de 
1?9º deternünado o limite maior (las i1ecompen
sas por via ele reforma, que deverião obter os 
Officiacs do Exercito, na espen111ç:a de que todos 
se fizessem igu:almen\e dignos dehuma semelbaot.e 
graça, e t1rndo derpoi:s mostrado a experiencia que 
de lmma serí)elhante igualdade r,es 

1

ultava .p,rejuizo 
ao serviÇQ? e A:njus~iça para os qtt~ _serviÃo corp. 

distincção, ficará o sobreelito alvará enteridcn<lo 
se' daqui por diante na fórma seguinte: 

« Seráõ rcf&rmaclos pela tai'ifo determinada no 
referido alvará todos os Officiaes que se impossi
bilitarem do serviço por feridas adquiricJas na 
guerra, e aquclles que, por hum merecimento 
distincto no cumprimento elos seu~ devel'es, me
recerem huma reforma com distincção: a refor-, 
ma de todos os outros será gracluada conforo1e.o 
seu merecimento, ficando o General em Chefe 
encarregado de propôr as reformas com altenção, 
ao qu~ fica dito, e aos annos de serviço ele "cada 
Official. » 

ARTIGO xx~u. -Do Monte-Pio. 

§ 1. º Sendo as condições com que foi oreado 
o Monte-Pio para as viuvas e filhas d9s Officiaes 

do Exercito, dilferen.te;; em quasi todas as Pro

víncias; e convindo não só dar-lhe a uniformida

de que he indispen~avel, mas' ao mesmo tempo 

regular o estabelecimento ele n'laneira c1ue se pre

enchão os justos fins para que foi concedido, evi

tando abusos contrario~ aos mesmos fins, e one

rosos á Real l?azenda, seráõ substituídas as con
dições se.guio tes ás que presentemente existem , 
e que são por este decla1•adas nu\las, e de ne
nhum effeito. • 

§ 2.. º Os Officiaes do Exercito, que quizerem 
contrihuir para o Monte-Pio, começaráõ a pagar 
o dia de soldo mensal cle~de o.dia que passarem a 
Officiaes: aquelles, que pelo menos não come
çarem a contribuir dentro do primeiro anno em 
que forem promovidos ao primeiro posto, pa 
gando desde o primeiro me1., não seráõ aclmit
tidos. 

§ 3. º O Monte-Pio pertencerú unicamente ás 
viuvas e filhas solteiras qos Officiaes qut; tivere)11 
contribuído. 

§ {1.º As viuvas elos Officiàes que passarem a 
segunrla nupcias, perderáõ o Monte-Pio. 

§ 5. º As viuvas ou filhas dos Officiaes a quem 
pertencer o ,l\l'onte-Pio . não sqcceclerúõ humas 
.ás ontras na parte que tocar a cada huma. 

§ 6. º Se alguma daquellas a qüem perter;icer o 
1\1.onte-Pio, professar em alguma religião per
,derá o Monte-Pio. . . 

§ ?· º Fallecenclo algum Official viuvo, que 
não deixe fikhas solteiras, mas sim hum ou màis 
filhos menores, succederáõ estes no Monte-Pio 
.que lhe pertencer por seu pai, e gozarúõ delle 
até a idade ele vinte annos, não t!:)n{lo bens d!) 
Corôa e Ordens. 

§ 8. º As filhas ou filhos não legitimos dos 
Officiaes, ainda que rec,onhecidos sejão, n~o go
zarúõ elo Monte-Pio ,de setls pais, 

§ 9. º Por i\'lonte,Pio entender-sp-ha seJ:Ppre 
metade do soldo 9a uH,irpa Patente em qqe q1,1ªl
quer Official tiver tido exercício, e nunca pel,a 
da reforma, r:egulando-se o vencimento pela tarifa 

\stabelecicla em 1,6 de D.ezemhro d,e 1 ?9º, e pel.a 
anterio.r para os Offipiae&, que ficão e~cl9idos d.es~a 
tarifa. , 

§ 1 o.º P;:ira que as viuva~ possão goz~~ d.o 
Monte-Pio, .será ;;timpre necess.a,rio ,rnos.trar _q,Ue 
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. o se11'cas'amento precedeu hum anno a morte dos 
Officiaes ,co.m quem .forão casadas. ' · 

§ 11.º No Monte-Pio se-ri1õ tão•sómentc ad• 
mittidos os Officiaes ~mbatentes, e nunca os que 
•tem gT:lêluaÇões militares, · erri cnnsequencia dos 
empren·os civis que. occupão no exercito. $, IJJ ._ 	 'I 1 l d 
· § 12. º.- A _metade ~o ;. rendimçnto anr:i,ua a 
obra pia que, pelo ?l:vará de 16 dt: Dezembro de 

_	1790, foi priv.atipmente c.onsignada para preve
nir as fu~uras precisões da~ viuvas e or~ãs dos 
Officiaes l\'liljta1:es., entrará todos ; os atHl'OS na Tl)~
squra1;ia, unir-se-ha á prestação, mensal dos. 0,ffi-;
ciaes' e fa1·á com ella o fundo pará o pagame,nto 
do l\'lonte-P.io. . . .. 

, § .13. 0 Os Officiaes que actua,rnerite concor
rerem parjl o l\'l.opte-Pio ,., não querend9 sujei~ar:=
s.e ~~ CO[Hlições1 que vão determina.das, poderáo 
reclam~r dentro em seis meiies as contJ·ib1ri.çj)es 
com que ~ivcrem en~rado na caixa,,porém depqis 
não sei•áõ admlttidos novamente. ,1 

ARTIGb xx1v. -Do Corpo de Engenheiros. 
§ 1. º b. Corpo de Engenheiros terá p·o.r Cop1 

1



'mandante hum Official General, e contir;lU~rá a 
-ser o;ganisâdo com o numero de OJJ;iciaes e:s-r.a
duações determibadas no regulamento pn0Yis~9

-n~Í de 12 dê Fevereiro de 1812. . ·, 

§ 2. o Os omciaes de Enge;1heir_9S seráõ cli vi
' d idos pelas Provinçias e Praçás do Reino na fór1 
ma ci,ue parecer aci General em Che\e , , çom a opi
riião elo Chefe de Engenheiros, á quem pert.ence
dõ as nomeações e applicações d~ cacl~ l)um, e 
a qualidade de sel'Viço que fôr mais analog~ aos 
seus conhecimentos. , . . . 

. § 3. º 'Os Ofilciaes àssim divididos pelo Reino, 
teráõ sempre correspondencia com o seu Chefe., 
e' dar-lhe-hão parte dos trabalhos de ,quê estive

1
i·em encart:egados pelos Generae~ í1 quem esti,:e
1·erd. sujeitos, e dos progressos dos mesmqs tr~
balhos, marcados sobre cartas das Pro vincias 09 
terrenos, sobre que os houverem de fazer, ain
da. estandp debaixo da inspecç,ilo de Chefes civis, 

o u na rep.qrtição destes. ' ·,: 
.. c, § li.• Quaf!dO por qualquer motiv~ fõ1'. neces
. sario empreg·ar hum, Official Eng.ei:ihe1ro fora das 

ô.rdens lmmecliatas do seu Che'fe, o Governo pas
sará a ordem ao General em Chefe, que ordena
rá a execução ao Chefe. de Engenheirop, por .lhe 
pertencer esta escolha. . · 

§ 5. º Os Ofilcia~s. Engenheiros empreg:ados pas 
Repartições. Civis, niio v·en9erúõ gra~ific~çã·o al
guma pela Caiiça Niilit~r: as .gratificações qu~ nes
te caso lhes pertencerem, ser.áõ págas pela Re
partição por onde, 'se fizereí? as clespezas das 
abra~. . _, 

§ 6. • Entender-qe-h,fo r.or .oh~a~ militares, a~ 
que se fizerem nas pr~ás de guerra, fort.alezas, 
fortes, campos entrinchefra,dos, leYantamentos 
de cartas milit_ares, reconhecimentos de terrenos 
p.ara serem fo.rtjfica·dos, -coÓstrucçãQ e concertos 
de quarteis, qu~ndo t'orem feitos , débaixo da ~i
recç~o elo Chefe !le Engenheiros, seja ,que ell<i 
pre'si<l~ immedia.taçnente a semelhantes obr~s, ou 
que sejão clirig·idas por outros Officiaes que. clellf'l 
reccbão instrucções, 
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ARTIGO xxv ,,-Das P1·apas. 
" 

1 ~ 1. º As Praças ·de ·Guerra continúaráõ a ser 
classificadas na 'ordem que se'qc11ão relativamente 
ú Classe dos Officia'es que po~em ser G,overnado
res ,'como ·pelo que pertence ao seu Estado Maior, 
·co1h as segufotes alterações: ' ·' 

§ 2» ó" Palmella ·set·á reputada Praça .de Guerra 
com GÓvernador até Coronel, e Ajudante. A este 
·Go\lerrra'dor p·erteneeritõ os emolume'ntbs que ti
nha antig[J'roenfo b Major da Praça de Setubal. 

§ 3. º O Govemador· de Valença poderá ser 
Official General. ·- ' 

'· § 4. º•A Torre' de Belém terá Tenente Gover·
nador. · ' 1 • • ~ 

§ 5. º O 'Governador de Setubal fica1·á .ex-
Hn oto. ' · - l 

§ 6. • Quando ·se conhecer por hum reconhe
'cimen to · mais reflecti'do, <Jue convenha mudar · ~ 
·graduação de alguma das outra5 Praças; o Gene
ral em Chefe propor4 a ·tbuda'nça ao Governo; ai
legando as razões della, e a alteraç;ão 1 nãó terá 
lugar em quanto se não expedir 'decreto que alte
re esta disposição. '· 

§ 7. 0 Os Governadores, ou Officiaes e Sqlda
dos das guarnições a quem pertencerem em'olu~ 
mentos de ancora:gens ou t:>Utros j ' assim comd ô 
Governador da Torre de Oitão, continu·aráõ ago
zar· delles; pois que o estabelecimento, a que fo
rão destinados; não t,eve por 'ora efféHo; ·e isto 
não o'bstante as ·disposições em coptfario. . 
· · § 8. º Os 6ovcrnadofes das Praças, que p..eJa 
lei não sã<f Offir.iaes Generaes, sei'áõ escolliülos 
d' enlre os Officiaes do Estad'O 'Maior, dos de Ar
tilheria ou de Jnfanteria da primeira Jin·ha, e mrn
ca de Milicias ou outra arma. Os de Praças in
significantes, em que os Governadores são em
pregados, como em reforma, ·podcrúõ· ser tira
dos ele todas as armas, mas nu'nca de ~'l.ilicias. 

~ . ' 

A.:i'-TIGO xxv1. -Da Ar,iilheria. 
· § 1. º O General em Chefe, com o parecer do 

·Inspector Geral de Artilhcriá ;regulará o numero 
e classe dos Offic-iaes de Artilheria •que seráõ em
pregados no Arsenal do ·Exercito em Lisboa, no 
Trem do P'Orto e nas elas dfver5as Províncias e 
Praças, e apresentará o projecto ao Go,·erno. 

§ 2. 0 Neste projecto 'viráõ declaradas as clas
ses de que se devem tirar estes Officiaes : a fórma 
dos seus ac.cessos (devendo-os ter) : as suas obri
gações e responsabifülade.. 1• • • 

.. § 3° Em quanto se não regularem os Officiaes 
do Trem' nãú teráõ aecessos · Os~qt1e ahi se acha
rem empregados. 1 

• 

.A.Il.TIGO i xvn. -Vas 111/ilicias, 
S 1. º As l\1ilicias seráõ co~~erva.da& no pé em 

que actualmente se achão, se-guindo-se pari! a sua 
disciplina e ordem 0 regul;imento de .20 d.e De- . 
zembro de 180~, com .as segqjntes alterações: 
neohum Coron'el ou 01Uci'a0l• de l\1ilicias poderá 
pretender. passagem ou aoc,esso pl!.ra a ti·opa de 
primeira linha. , · 
, § 2.• O Gençral em Chefe· poderá reunir por 
tres, ç!ias qualquer Regimento .de Milícias, sem ser 
pb1•iga4o i1 <J11r ijnticip;u.Jameiit~ pa1·.te <!~ ,Gpvernq, 

4G 
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§ 5. • O .Genel'al em-Chefe cscnlherit entr~ os 
l\Iajol'eJ! ou ,Çapitães dos regimentos ele linha' os 
Officiaes que iraõ servir os postos de l\'Lajores nos 
i·egimentos de Mjlicias ; e entre os subalternos os 
que hãp 4e ir ser~ir .nqs m~smo9 regimentos co
mo Ajudantes; e os p.ro,pqra nas propostas que fi
zer, dlar;i sere111 promovidos na dLta fürma. 

§ {1. º Estes Officiaes conservaritõ no Exercito 
a anlii,guid11de e ,prece<lencia que ahi tinhão quf).n
clo forão escolhidos ,para ir servil' os ditos postos; 
e serâõ promovidos na ordem geral do Exercito 
pelo seu merecimento e antiguidade, como se 
eff6ctivamente estivessem servindo nos postos de 
que sahirâõ para os Regimentos de Miliçias. 

§ 5. º Os Officiaes assim escolhidos serviráõ em 
os Regimentos de Milícias pelo espaço de seis 
annos, se antes não forem promovidos por lhes 
pertencer p~lo seu merecimento e antiguidade 
na escala geral do Ex;ercito ; mas nunca serviráõ 
por mais tempo nestes Corpos. 
~ 6. • O General em Chefe mandara pass~r 

revista aos ij.egjmentos, quando os Officiaes em
pregados cm .l\lajores e Ajudantes tiverem finda
do o tempo aprazado; e á vista das informações 
sobre o estado delles, e daquellas que o Inspec
tor Geral lhe tiver dado, proporá os ditos Offi
ciaes para aguelles postos que lhes tocarem 6 

conforme a sua antiguidade, como se effectiva
men~e tivessem sido Majores ou Ajudantes quan
do passá1·ão a servir em Milicias. 

§ 7. º Aquelles Offiç~11es porém dos füi,gimen
tos que, pela sobredjta ,revista e informação, nã9 
estiverem em boq:i estadp, voltaráõ .aos Regi
mentos o.os po tos gue ,ahi tinhã<:>, e mesmo em 
aggre_g;i.dos, .segundo o grito de indisciplina en;i. 
que se acha~'em o,s Regimentos d.e l\lilicias em 
c1ue tiverem servidoJ ol,i seráõ ireforrnados c<;mfor
me o seu .merecimento. 

§ 8. º Os l\lajores de .l\Iilicias que actualmente 
se acharem em estado de ·não cumprir com os 
seus de veres, pela sua idade ou molestias, se-, 
r áõ reformados ~eguodo as suas üircunstanci.as 
permitti·rem. H <ivendo . entre elles . alguns que, 
pela sua agrndade e .me1·ecimento, possão entrar 
em Majores de Jlegünentos, seráõ promo,·idos a 
este posta ou a governo de praças, em c1ue .oP 
Governadores não tem accesso. 

§ g. º As propostas de Milícias oontinuaráõ a 
ser feitas pefos .Coroneis, e dirigidas ao Inspector 
Geral; este porém as dirigirá com as suas obser
Tações ao General em Chefe, que as mandará 
eom as suas ·notas ao Governo,. 

§ i o.º Ao General em ~hefe seráõ remettid~s 
todas aquellas represcntaçoes , ou outros papeis 
que até agora , pelo regulamento de Milicias J• se 
mandavão a Secl'etar-ia de Estado. · 

'§ 11.. . 0 recrniramento de 1Milicias ·será feito 
pela meRma •fótrn)a que 'Vai-ordenado para a Tropa 
çle Vinha, cO'm a icUfferença•que cadl1 h~ma com
panhia terü a' Distrfüt-0 particul·ar para dentl'o 
deUe re011utar, segwindo-ae a··r-espeit:o da eseol'ha 
das recrutas para este Corpo, o que se acha de
term11't1ado .no re<,gulamento d~ Milicias, Cap. 5° 
llf. l 0

; eocrl decla'ração 1de que seráõ ·comprehen'
did'ós nos ha'beis Pª"ª 'Milieias, aquellrs ~ndi-vitluos 

que tiverem obtido demi.ssão c!la Tropa de ·Linha, 
tendo as outras condiçêes especificadas no dito 
regulament&: 

.,\Jl,TIÇO xxv111. - Dp modo de p1·over os postos vagos-. 

§ 1. º Os postos que vagarem em qualquer clas
'Se do Exercito scrfiõ providos em promoções ge
raes, que se farúó huma óu doas vezes por anno, 
como se julgar necessario, com declaração po-· 
rém, que ningum poderá ser Capitão s-em ter sido 
Alferes e Tenente, e successivamente na confor
midade do§ ti• do Cap. 13 do regulamento de In
fanteria; ficando para esse fim sem effeito o de
creto de 2{i de Junho de 1806, e qualquer outro 
uso e costume contrario á sobredita determinação. 

' § 2. • O General em Chefe· proporá para os 
postos de Officiaes Generaes que vagarem, aquel
les Officiaes que julgar deverem ser promov~d0s, 
dirigindo a proposta immediatamente pela Secre
taria d'Estado dos Negocios EstraDgeir<>~ e daG uer
ra; e pela mesma via mançlará todos os annos-huma 
relação particular de todos os Chefes de Corpos e. 
Officiaes Gene1·aes, com as informações a respeito 
do merecimento ele cada hum. E quando vagar óil
gum Governo de ProvinciaJ Inspector, ou Gover
no de Praças, das que tem Governadores Offi
cJae8 Generaes, indicará pela mesma via aquelles 
que estão mais nas c'ircunstancias de serem pro
vidos em semelhantes lugares. 

§ 3. • O General em Chefe, ú vista das infor
mações semestres que os Coroneis lhe devem dar, 
e sobre as quaes o Inspector Geral de cada am1a 
deve1·á fazer a~ observações convenientes, fará a 
proposta de todos os postos que estiverem vagos 
nos Corpos, e igualmente a dos Governadores 
de praças c1ue não tiverem patentes de Offieiaes 
Generaes, a das Compa~hias fixas, e a do Corpo 

, de Engenheiros. Segundo as regras seguiutes, 
não proporá para Alferes pessoa alguma que te
nha mais de vinte e quatro annos de idade, não 
seguirú para estes postos a antiguidade de prnças, 
mas tão sómente o merecimento e robustez ; pre
ferirá em circunstancias iguaes aos discípulos da 
Academia i\1ilita1· que tiverem aproveitado, os do 
Collegio da Luz, e os da Universidade de Coim
bra, dando-lhes especial preferencia .Para Segu'n
dos Tenentes de Artilheria. 

§ 4. º As propostas seráõ geraes para cada 
arma, sem que algum Official tenha direito a 
ser promovido no Regimento em que servir, 
antes se procurarà quanto fôr possível promove
1os de huns para outros, especialmente os Capi
tiies que passarem a l\fajor, pois que estes lugares 
devem sempre recahir nos mais habeis. 

§ 5. • As propostas de _postús até C.0 ronel in
clu~ive sertiõ mandada;; pelo Genel'al em Chefe 
ao· Governo, que iipp.rovárá os postqs até Capi
tão inclusive, e remctte1·á todas á Secretaria ,de 
Estado dos Negocios Estrangeiros· e 'da Guerra. 

.§ 6. º O Governatlor man,dará dar exercício 
com vencimento de .soldo .aos Subaltern'os e Ça
,Pirães, cujos postos .estiverem vagos, e esperará 
a respeito dos outros .pela decisão ele Sua Alte'zil 
Real. 
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u1rtco m:ocu:. -Doa .tiuditor.ea e dos Con&eUws r,J,e ·CJ:i.efe do Corpo.;. d-0 Audito1· da Jl1'-ig;ula c9mo 
Guerra. · tlelatof , com voto, •e de ,cjnco .Qfficiaes,. ... § 2. º Os Con,selhos de Guer.ra ,em que s hou

§ 1. • Haverá hum .Auditor Geral qu? será Juiz vere~ cle julgar O.ffi.ciaes, -seráõ compostos do 
Relator 09 Conselho de Guerra e Just1ç11; e por ijlilesmo 111:1rnero de Vogaes deter.minado p~ra os 
quanto .fica sendo com1ervado o a-ctual Juiz Rela- · .01Iiciaes lnfe-rioves e Soldados, com declar_ação,
tor: esta regra ·terá sómente lugar na falta deste. que os Officjaes que os COJíllpuzer~m seráõ dp§ 2. • Em cada huma das füigadas de Infan~e ·gradua9ão âmmediatamente sHper~<Hl a .do réo,
l'ia e ,Cf,lvalleria haverá bum Auditor, que não ou pelo menos de;gual; ll .o Presid!lnte será su
terá p,atente alguma militar. . pedor em patente aos Vl'lgaes.§ 3. • Os Auditores seráõ sempre escol1Jidos § 3. º QHando algum Official ;Infe,riov ou Sol
d'entre os Bachareis que tiverem servido hum dado commetter crime po1· que deva ser julgado,
lugar de letras pelo menos, e da~o boa resideI.1 o Chefe do Regimento o, fará-saber ao Chefe da 
cia; seráõ .propostos pelo Auditor Geral ao Gene Brigada, qHe n0llleará o Consellio de Ofliciaes .do 
ral em Chefe, que, com a sua informação, le~ Regti.menta a que .o réo pertenoor, não entrango ,
vará a proposta ao Governo ;Para ser presente em a nomeação om.ciaes .que s.ejão da companhia >
á Sua Alteza Real , que oomear·á aqu~lle que do Official Inferior ou Soldado que se.dev.e julgar,
mais lhe aprouver. .O Conselh,o será sempre feito .no Quartel do Re

§ 4. º Os lugares de Auditores seráõ t~·ienniaes; gimento. O Brigadeiro or~en,ará iiO 4-udito,r qu~ 
no fim de éada tres annos a,presentaráo ao Au seja ahi ,pnesente no dfa e )1ora -aprazada; se ,o 
ditor Ge,1:al, attestações dos Commandantes .de ,á.uditG.r da Brigada estiver legitimamente impe
Brigadas e Div.isões, e dos Generaes de Provm di.do, o Brigadeiro o pai'ticipará ao Quartel da 
cia, sobre o seu comportamento; estas attesta Divisão, que mandará bum Auditor de outríl 
ções, com as do Auditor Geral, seráõ dadas ao ,Bri·gada. . 
.General em Chefe, que as remetterá ao Consellio · § 4. º Quando algum Official oommetter crime 
de Guerra, onde seráõ julgadas conforme o mere porque de;va ser julgado em Çon&e1ho ,de .Gue1•r.a ~ 
cimento de cada hum.; e se lhes porá ria carta .o Chefe ou ·General~ de,hiailj:O das ocilens ·d:e .q:i-1:~· 
apostilla para servil' por. mais tres annos. Cada ,se:I"vfr o tal Qfficiail, o fará saber a{,) ~eneral e:Rjl
tres annos seráó contados por hum lugar de le .Çhefo, que resolve:râ se , de~e 'Ci>l:l·ililftfl· pr.ocj'!der~se
tras da graduação que successivamente lhe ,fôr ao Gon,selho, e RO cas0 posi·ti;vo , .orii;enarii · r!IO 
.Pertencendo. .General da P1:ovincia ou Di,visã;o, ,<i))Ul:l rr,ece-da a

§ 5. • Quando tiverem feito o lugar correspon .i:i7emear 'º Pres.id$!ntl:l, 0 l),i,i<litov .e, 19s ;\T.ogpcs ~ 
dente ao ,primeÜ'o banco, o Copsel1io (!e Guerra .conferme p. dassse d.e que fÇ)r o réo· ,
fará presente !J. Su.a Alteza Real o seu serviço, § 5, º Os Officiaes Milicianos e Sargentps ·que 
para serem promovidos como fôr conveniente. -goiião do fêro ~m tem.pp -de ~aii, Sl:lr~õ, jµlg;ados

§ 6. 0 Quando algum Auditor no fim do trien .em .Conselhos de Gul;lrra iG · ~pos~o,s na fo#1ma 
nio quizer requerer, pelo Desemba~g·o do Paço/ acima deterqiiiud11, de QJfl.ç,i a~s dos_•Uegim..e-9iPs 
os lug-ares de Magistratura a que .estiver a caber, .ou Corpas ela p:rime,i.ra liiuha, que -ti-verem Ql:la-r
apresentará neste Tribunal o titulo por que ser tel nos Distrietop dos Regimento? de Milicias, ou 
vio, com as certidões corres,pondentes, julgadas n.as sua.s imme{l.iações. . 
pelo Conselho de Gu~rra, e será em consequel) § :6, • Sendo ;Etecess;;irio,, para o I:wm da disAi
cia attendido no concurso de. tocl'-Os .Ofr outros plina re ela- justiça, que as Conselh{!)s qe Gl,l.erra
Rachareis de igu?l ,graduação. fü;1dem den;tro de vinte e 4iJUa-lno horas, ou quan

AnTwo xxx. -Do F'Ôr,o~ do muita em oito dias , sendo capitaes, e dar ,a.os 
réos os meios-de se defenderem e evitar toda a nul,

§ i .• O fô-ro militar pertenc.er.á a_ tod9s os i~ lidade no pr0cesso : o -General q-ue fizer -cçmvocar. 
di viduos que p.resentemente o gozao pelas 1e1§ o Conselho re.metter,á ,a_CJJipa a<> Audi<to..r que hoµ
estabelecidas, e sómente seráõ exceptuados os :V•er de ser-Relator, e estt: fará pre'Venir o réo, p,or 
crimes ele Lesa-1\Iage,;tade de primeira cabeça ; escripto, do delicto de ,que he·accui;;f.ldo, orde
ficando assim entenclid0 o alvar'd1 de 21 de Outµ n:ancfo.Jl.he ·q,u.e pr-ep:alle a s.u11 <lefeza, e nemêe as 
bro de 17.63, e sem ;v.igor as -exoepções postecior t-estem.unhll'S ·~:ue qu~~er dar· .p:ara :a 'prov.ar._ O 
mente feitas. :réo tfarrá a n~.meaçã@ 1p<iH' •escr.ipto,. del)t:ro de vmte 

§ 2.º Os a-lvarás -de 20 de Dezembro de 1784 e quatro .J:iOO"as ., e 1l0·fim ,des,te p·ca1LP .a pessoa .q;«e 
, e 1o de Agosto d~ 1 ?9º ficaritõ. se.m ef'feito t\a fez o 'aviso receberá do réo a rei ação da,s teste,IWJ,
,parte em que ovdenão ~1ue os 1paizauos ,~1ue re nihas , ,e a entvqgarú ap A·uditor; 1!Ste fará .os de
sistii;em, .ou elillli>arnçarem aos O,ilicia.es d1!~ ·0r.de preaados q.llle·-fo11e,m R~cess;ari@s, e p,.arti.cipa-rá .;.1,0 
naf!pa's ou da TNpa de Mnl:ia nfJ.S sua-s dili@en,ci.as, (i)fficial que orclea~ 'ª COJil>v.Oep i;i~e do Conselho, 

sejão Jul.g,a.dos. .em Conselho.~eGuerra. Semçlhan o dia ei;n que se podem achar presentes pa1·a se 

tes c,rim,es ;f;i;caráõ pertencer.i<lo ao fô,ro civH oniini üar· a o·rdem aos Vogaes, e determinai: a !fíora em 

nal, q,uan4o p;g culpada:; perteaeer.e;m ,a,es~e ·,f(>,r~o. que o •C.onselho d.e\'e .c&rneçar.
.
' '§ '1 fi :O .Auditor ajunt~ aa p-r&eesso a oopfa

' ARTIGO XUI. --Da. organisaçã_o aos Com,ethos. . d.o .aviso que se•Jti \ler feito~rée, .assig.na:da ipela 
~ "-·º Os Conselhos 'de Guerra de (i):fficiaes !ln~ p.essoà que ·intimar r.e .duas mais , ique estar.áõ 

ferimae'IS e Se'hlad:os ,se·ritõ eomp:o~os de 1hua:i O.ffi pJ1esentes~uam:d·o o .me:smo aMi~·o se ·fuier.., e assim 
.ci a:l Superi~r ..c<>mo 'Pr.esi·d.ente, que nfio 1se11á o -a .r;elação das 111estemu01ha11 -assignada peilo réo, • '
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Nos casos em que houye1· accusador, o Auditor 
o mandara' avisar no dia do Conselho, e juntara 
a certidãó dé 'se havei· feito o ' aviso. 

§ 8. º Entre •o aYiso dado ao réo e a convoca
ção do Conselho mediará o· tempo necessario 
para que possão estar presentes no dia determi
nado as testemúnhás e · 'accusaclor, havendo-o. 
Succedendo que este prazo não possa ser •menor 
de quinze ilias, o Auditor e pa1'ticipará per escrip
to ao Chefe que fez convocar o Conselho, expon
do as razoes' po'r que se faz necessario· prolonga
lo; o Çhef'e dará conta ao General em Chefe, r. 
o Con.selho se far{Í no dia cm que ' fôr possi vcl 
convoéar-se; ajuntando-be ao processo a copia 
da participação com ôs motiv.os d:í demora, para 
se corihecer a causa porque se não fez no tempo 
competente. • 

§ g. ~ IJogo ' que o Conselho ele Guerra sé con
c'luir, será fechado e lacrado pelo Au4itor na 
presença do Conselho e entregue ao Presidente, 
que o fará subir ao General em Chefoipela mão 
do General ·ou ühefe que fez a convocação do 
Conselho. 

§ 10.º O General cm Chefe examinará, com 
o Auditor Geral, ·os conselhos que lhe forem re
mettidos; confirmará ou modificarú os castigos, 
conforme as circunstancias, em toc!os os dos Offi
ciaes cuja pena não fôr de degredo, baixa, ou 
outra maior; nos dos Officiaes Inferiores ou Sol
dados, quando não exceder de seis 'annos de 
degredo; e fará subir ao Conselho de Justiça os 
processos que no Conselho inferior tiverem sido 
sentenciados em pena maior do gue as mencio
nadas. · 

§ i i. º Quando porém algum processo chegar 
á presença do General em Chefe com irregulari 
dade tal que possa entrar em duvida, se a senten
ç~ assenta em hases solidas, o Auditor Geral apon
tará os defeitos, e. o General em Ohefe reinetterá e 
apontamento com o processo ao Conselho, orde
nando que sr. convoque no1•amente para os sup
prir, e julgar o réo a vista do augmento do pro
cesso ; de'l'endo p0rém dar-se nova audiencia ao 
réo · quando se julgue que se lhe deve aggra var 
a· pena.

§ 12. º ·As sentenças proferidas pelo Conselho 
dé Justiça, e aquellas que forem conílrmadas pelo 
"General em Chefe, a quçm se remetteráõ _os con
selhos depois de decididos: 

§ 15. º Quando porém as penas forem de baixa 
do posto, degredo, morte civil ou natural, ou 
de infamia, e recahirem em Officiaes, não se 
e:xecutaraõ sem primeiro se fazer saber á Sua Al
teza Real. 

§ 14. º Em tempo de guerra se ampliará a au.,. 
toridade elo General em Chefe, segundo Sua A.1
teza: Real julgar conveniente ··ao seu real ser.v.iço. 

A~T.~~o xxxu. -Dos Generaes das Provinci(J.s. 
§ 1. • Os Generaes de Pro-vi'ncia seráõ sujeitos 

ao General em Chefe, do Exercito, e po.r elle 
receberáõ não só todas as ordens que elle lhes 
póde dar, porém mesmo aquellas que pelo, Go
verno ou pelo Conselho de Guerra hquverem àe 
lhes ser expedidas; e ~emelhantêmente communi-

DE 1'816. 
caráõ com o Governo e com o Conselho de Guer 
ra, por meio do General em Chefe, tudo o que 
fôr respect:ivo ao serviço militar das Provincias 
ele que estiverem encarreg·ados. ' 
_ S 2. º Nas o~asiõcs em que o General em Che
fe estiver f'óra das Províncias, o Governo lhes di
rígirá as ordens que tiver a expedir-lhe, se forem 
de natureza que não admittão demora; e o mesmo 
fará com o General ela Província do Além-Tejo c. 
Algarve, se o General em Chefe estiver na Beira, 
Minho on Traz·· Os-Montes, e inversamente. OGo- · 
verno porém comniunicará nesse caso ao General 
em Chefe as ordens que ti.ver expedido aos Gene
raes de P1·0 vincia, afim de •que as faça executar, 
e tenha conhecimento de todas as que se expedi
rem para o Exercito. ' 

§ 5. º As tropas que forem re~identcs dentro 
elos limites de cada ProYincia serúõ sujeitas ao , 
General della, mas este não podera introm.etter
se na sua disdplina particular, economica e exer
cícios, que s.eráã privativos dos Coro'neis, dos 
Commandantes de .Corpos, dos Geoeraes de Bri

,ga~a .e Gene1;al de Divisão, os quaes responderáõ 
gradualmente' e pela parte que lhes toca' ao 
General em C11efe. 

§ 4. º Os Generaes de Província serliõ encar
regados do que pertence ás i\lilicias, ás Ordenan
ças e dos recrutamentos, debaixo das ordens do 
General em Cl1efe, como vai prevenido no re
gulamento das Ordenanças. 

§ 5. º Serúõ igualmente encarregados, os Ge
ncraes de Província, do socego e tranquillidade 
dos seus governos, e terúõ toda a autoridade so 
bre os Ministros e Camaras, que lhes hc conferi 
da pelo regill1ento dos Go,·ernadores das Armas. 

S 6. º Sendo o socego de cada huma das Pro
1•incias encarregado especialmente ao General que 
a governa, ficará prohibido a todos os Magistrados 
e pessoas de qualquer qualidade ou emprego ·' 
ass~m como ús Gamaras, o convo.car os pov,os dos 
seus dü.trictos ou jurisdicção, ou parte dclles, 
para se aí untarem com armas~ seja para monta
rias, seja para outrus ohjectos; salvo se houve
rem para isso obtido licença dos ditos Generaes, 
e a tiverem apresentado antieip:idamente aos , 
Chefes dos Corpos l\Iilitare~ que resitlirem den
tro dos districtos em que os povos forem convo
carJos, mórrneote aquelle que tiver o seu quartel 
na villa ou cidade em que se fizer a a·ssembléa , 
ou huma legoa distanté. Os Magistrados ou pes
soa$ que c01Hravicrem a esta resolução, scráõ 
repµtados perturbadores do socego publico. 

§ 7. • Quando os l\Iagistrados necessitarem de 
forÇa armada para qualquer diligencia impo1tan
te, pode-la-hão pedir ao G~neral de frovincia , 
dedarando a quantidade, e este lhes dará, or
denando que seja' cemmandada por Officiaes. -
Est~ tropa servirá. ·de · auxiliar a diligencia, es
tando presente algum Ministro , e não acompa
nhará , simplesmente Escrivães ou Alcaides. 
• § 8. º Na occasi.ão .em que a tropa fô.r •as~im 

empregada, a disposição "lella será sempre do 

.Official que a commandar e nãQ elo Ministro. 

. § 9. • Os l\bgistrados porém poderáõ convocar 

aquf lle numero de paizanos .arm;idos , nunca 


http:occasi.�o
http:motiv.os


.. ANNO DE 1816. - 185 

maio11 ele vinte,_ que necessitarem' para a. conduc
ção e rcconducção' de presos. 

§ 1 o.º As Camaras cdntint.Jaráõ ~ convocar 
as pessoas da governança e povos para os seus 
actos de Camara, não podendo porém apresen
tar-se a1·mados. 

§ 11: º Os Capitães Móres ~ Cap,itães e Çoro
p.eis de Ordenangas 'poderáõ igualmente reunir as 
~uas Companhias nos dias indicados pela l~i ; se 
.estas ~·euniões, porém, forem em lugares onde 
haja tropa aquartelad~, devaráõ dar antes·parte ao 
Chefe desta, e o mesmo ~eráõ obrigados a fazer, os 
Chefes e Officiaes de Milícias, quando se reunirem 
para 'os exercicios, 9~ por outrn qualquer motho 
para que tephão ordem. , 

.lRTt'Go xxxm. -Do Chefe.de E ngenfteiros. 

§ 1. º O Ch~fe de Engenheiros revistará todos 
os annos, as praças de guena, pessoalmente, ou 
por meio de Officiaes do seu Corpo, pedindo, 
prime~ro o beneplacito do General em Chefe a 
respeito da nomeação dos que devem substittíi~lo 
nestas commissões, que seráõ temporarias; exa
minará o estado das praças, e dará conta ao Ge
neral em Chefe do estado em que as achou e das 
obras que em cada huma se necessitão, com o 
seu orçamento, seja que esta necessidade tenha 
provindo de ruina, ou que as elitas obras sejão. 
necessarias para augmentar a força das praças. 
. § 2. •. Ao Chefe de Engenheiros pertencerá , 

dehaixo das ordens do General em Chefe, fazer 
os planos para todas as obras de fortitica·ção que 
se quizerem construir, e para esse fim se apro
veitará dos conhecimentos dos Officiaes do seu 
Corpo, que ouvira sobre semelhantes objectos, se 
lhe parecer ficando porém a redacção dos ditos 
projectos confiada unicamente ao seu c:iidadQ, 
eomo Chefe do Corpo, e responsavel. por el!es. 

§ 5. º O Chefe de Engenheiros apresentará ao 
General em Chefe todos os trabalhos que fizer, e 
este achando que são utcis, os levará á presença 
do Govçrno, interpondo a sua opinião, e declaran
do quaes são os que se devem fazer em primeiro 
lugar, afim ele que Sua A)teza Real os possa ap
provar e mandar pôr em execução. 

ARTI,GO XXXIV. -Dos lnspector,es. 

§ 1. º Os Inspectores das differentes armas 
seráõ immcdiatamente responsaveis ao General 
em Chefe, pelo que pertence ao seu cargo, e a 
elle dirigiraõ todas as informações e observações 
que são obrigados a fazer; regulando-se pelo que 
esta determinado nas direcções aos Officiaes Su
periores, a respeito dos exames que devem fazer, 
e correspondencia com os Chefes em tudÔ o que 
não encontrar o que vai agora determinado, nem 
as ordens do General em Chefe. ,. 

§ ~.º . Não sendo possível aos Inspectores fa
· ~erem todos os annos pessoalmente a revista de 
todas as tropas da sua inspecção, prop0raõ ao 
General em Chefe, entre os Generaes !le Divisã~ 
ou Brigadeiros., que se achem empregados em 
commandos, aquefles que houverem de servir 
naquelle aooo como lnspeotore11 de Commissão, 
e com approvação e ordem cio General em Che· 

TOMO li. 

fc, lhes commetteráõ a revista de inspecção dos 
·Çorpo~ que pessoalmente não poderem fa~cr. 

ARTIGO xxxv.. -Do Q.~ner_al em Chefe. 

§ 1. • O General en:i Chefe terá privqtivamente 
o commando do Exercito da primeira Linha, das 
Milicias, das Ordenanças , das Praças de guerra, 
·e ele todos os estabelecimentos militares, li excep
ção dos Arsenaes <lo Exercito, Fabricas de polvo
ra, e de tudo o que toca á contabiliqal:le, que 
ficará pertencendo ao Go,·erno; dirigindo-se pelo 
que vai ordenado, e pelas leis est;lbelecidas, na 
parte em que não estão derogadas. 

§ 2." Todas as ordens que o Governo hom·er 
de expedir pa'ra serem executadas por militares, 
seraõ ·sempre por via do General em Chefe e 
nunca de outra fórma. Se o Governo necessitar 
de qu~lquer pes'soâ' militar para empregar civil-' 
llfente , passará a ordem ao Ge!leral em Chefe, 
para que este ponha tal pessoa á disposição do 
Governo. ·.· 

§ 5. º Todas as representações e reclamações 
que os individuos do Exercito houverem de fazer, 
seráõ sempre dirigidas pelo General em Chefe, 
que as fará ~ubir á presença de' Sua Alteza Real 
por via do Governo, quando não fôr da sua au
toridade decidi-las; ficando entendido que as 
reclamações de que se trata são aquellas que 
forem feitas sobre objectos militares, ou em que 
se allegarem serviços feitos no Exercito. 

§ 4. º Ainda que Sua ,Alteza Real esta persua
dido que não haverá motivo de chegarem á sua 
real presença reclamações fundadas em justiça, 
não quer comtudo privar os seus vassallos de lhe 
levarem os seus recursos; e por isso he servido 
que, havendo pessoas no seu• Exercito que se 
julguem aggravadas, lhe poderáõ dirigir os seus 
recursos' , depois de terem representado os moti
vos de queixa ao General em Chefe; pelas' .,-ias 
determinadas nas ordens geraes, e quando esti
·rnrem convencidos de que não são deferidos, 
oeste caso pediráõ licença ao General em Chefe, 
e dirigiráõ os ditos recursos a Sua Alteza Real, 
que os attenderá, sendo justqs; declarando po
rém, que mandará castigar todos os que fizerem 
reclamações calumniosas ; e encarrega ao Gene
ral em Chefe, de fazer punir todos os individuos 

. que não seguirem a regra que vai estabelecida, 
e que hc tão essencialmente necessaria á con
servaçiio- da disciplina. 

§ 5. º Ao General em Chefe,pertencerá mandar 
fazer o reconhecimento das fronteiras, e formar 
os planos de campanha que devem haver com anL 
ticipação, escolher os lugares em que se devem 
edificar praças, regular a sua força, mandar fazer 
os. planos para ellas, julgar quaes das antigas se 
devem conserv1ar ou augmeotar, quaes convirá 
demolir, avaliar a quantidade de artilheria e 
munições que deve ha,•er cm cada huma dellas, 
destinar os lugares em que deveraõ l1aver arrna
zens de mantimentos, especificar sua qualidade, 
e apresentar ao Governo todos os planos sobre os 
mencionados objectos, para serem presentes á 
Sua Alteza Reàl. · 
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§ 6. • Afim de que objectos de tanta: conside

ração sejão combinados com as forças do Reino, 
. o Inspector de ·A1tilheria e o Chefo do Arsenal 
lhe -dàráõ todos os annos hum mappa· da arti
lheria e munições qui:: houver em armazcm, tan
to no Arsenal como em os differentes depositos 
ou armazens do Reino, com a diil'eFença que hou
ver de hum a outro' e o destino que tiverão as 

· que não existem, como se explicará melhor no 
regulamento dos Arsenáes. 

§ 7. º A Thesourária Gerar dµrá. todos os tres 
mezes conta ao General em CI1efe, das sommas 
que recebeu e em que as cTíspendeu, e o General 
em Chefe será autorisado para mandar pagar 
aquellas quantías que, conforme a lei, se devem 
pagar,. assim como regulará a precedencia de 
paga_lllentos' quando se não fizerem correntemen
te a todos os individuos militares. 

§ 8. º 0 General' em Chefe poderá mandar sus
pender os empregad·os civis do Exercito que fal
tarem aos·seus .d'everes' seja demorando os pa
gamentos, ou as d.atas da etapa, rações ou outros 
objectos, ou alrera.ndo as quantidades e qualida
des, ou fozend'o" quaesquei· outras infracÇões; e 
mandara proceder, pelo Auditor 04 outro, á~ 
indagações particufares que forem necessarias, é 
depois ás-) udiciaes, afim d'e que os culpados sejão 
julgad'os em Consellio àe Guerra, que lhes n!>
meará, conforme a graduação honoraria dos 

• empregad·os, e que seráõ em. ultima instancia 
revistos no Consel.lio c;lf! Justiça. Quando o Ge
neral cm Cnefe proceder á suspensão· de q_ualquer 
empregado· civil·, o· participará logo ao G:overno 
e o motivo, afim <l'é que este .possa proyer na 
nomeação de· outro para o substituir, quarid'o fôr 
da sua competencia. · 

§ 8. • ()' Generaf em' Chefe ~e au~orisad·o para 
mandar passa: de effectivos a aggregados, pTi-' 
meira e "scgunrla vez, e pelo teml!o de seis mezes, 
11quelles Officiacs que , pelà. sua conducta e frou
:tidão, mer.ecerem este castigo.:. aquelle porém 
que tiver soffrido duas vezes esta pena, e reincidir 
nas mesmas 1•elaxações, sera julgad'o 'em Conse
lhcr de Guerra e expulso. ' 

§ 1o.º O GeneJ.Pal em · Chefe dará cada tres 
mezes ao Governo, hum mappa em rcisumo d'a 
força d~ Exercitô, com hum outro mappa sepa~ 
rado de cada Corpo, para ser presente a Sua 
Alteza Real: ' e dara outrosim ao Governo quaes
quer mappas e clarezas de que necessitar, para 
se verificar a contabilidade, ou para ter o de
vido conhecimento do estad'o da força do Ex
ercito. 

Patacio do Rio de Janeiro, em 21 de .Fevereiro 
de 18i6. -Marquez de Aguiar. 

ALVARA1 DE 2:1. DE FEVEREIRO. 

Coll. Braz. - Delgado. 

Eu o Príncipe Regeiúe faço saber aos que este 
alvará virem, que tendo mostrado a experiencia, 
a necessidade de estabelecer hum methodo de 
Thesourarias' Geraes para o exercito, em que se 
•·euna a exactidáo na fiscalisação 'da fazenda real, 

com o prompto pagamento das· tropas, e nao 
tendo a po1~aria do Governo de 27 de Novembro 
de 1811, qll'e alterou o systema da lei de g de Ju
lho de 1763, e do alvará de 14 de Abril de 1764, 
preenchido completamente estes· dous fins essen
ciaes, e especialmente o da fiscalisação: sou ·ser
vido extinguir as Thesourari"as e Pagadol'ias que 
agora existem , cread'as pel'a dita lei , alvará e 
portada, e em seu lugar estabelecer o- seguinte: 

1. º Haverá huma 'l'hesouraria Gei::al, que se 
estabelecerá em a Côrte e Cidade de Lfaboa, 
onde se farão t.odos os as~entamentos de praças, 
que antes se faziãe nas diversas 'Thesourarias, e _ 
onde existirá toda a contabilid~de que pertencer 
ao Exercito, pela parte que toca aos soldados~ e 
a outros ob.jectos que pertencião ás Thesourarias 
ou. Pagadorias que ficão extinctas. . 

2 ... Esta Thesouraria será dividida em duas 
classes, huma de fiscalisação da. Real Fazenda, e 
outra d'e Thesoural'ia e Pagadoria. 

05-. • A Repartição da fiScalisação da. Fazenda 
s·erá composta de hum Contador Fiscal, d"e hum 
Official' l\'laio1· da Co-ntadoria, de Oíficiaes de 
Gontacloria de dí'versas cla~es , , e d'e Inspectores 
de· Revista. 

{~. º A Repartição d'e· Thesoural'i'a e Pagad'orià 
s·erá composta de Rum Thes.ourefro e Pagador 
Geral, de FieiS ou Commissarios assistentes, que 
ser{íã P'agad'ores·, e de hum numero de Pagado
res d'a segunda classe, destinad'os a assistire~ 
com as Brigad'as hum em cada huma, os quae~ 
rcsfdíraõ nos Districtos em q.ue estiverem aquar
teladas as Brigadas, e seráõ rendidos·, ·quando o 
Th~soureiro Geral o acnar conveniente. 

~· •· Para que os P-agad'ores d'e BrigacPa possão 
sat\sfazer aos seus deveres, e pagai· ª?s Regi
mentos da sua Brigad·a, aquartelados em diversos 
lugares·, e nos dias competentes, seráõ. os Quar.!. 
teii l\'.lestrés ~os Reqimcntos ~brig_~dos a ajt~da
Jos no que' foi; relanvo as obr1gaçoes dos Paga
dores; os Chefes dos Regimentos os obrigaráõ a 
isso, quand'o fôr necessari"o, e· os sob.reditos Pa-. 
gadores lh'o req_uererem. 

e>.º Os· Commissaríos ou Fieis e os Pagadores 
seráõ suj.eitos ao Thesonreiro Geral, e 1·esponsa ... 
veis pelas. suas obl'ig.açêes; e GS· O.lliciaes da Con· 
tadoria e lnspcctores de Revista ao -Contador 
Fiscal. E"stes d'ous Chefes · seráÕ' immediatamente 
responsaveis ao Real E'rario, sem intermedio al
gum~ ffcand'o por isso aba.lido o lugar de Inspcc
tor de Thesouraria crcado posteriormente ao al
vará de 1.764, e n~nhum dos empregados na 
Thesourariá. ou Contadoria poderá ter occupação 
em outra Repartição, qualquer que ella seja.

:1. º Sendo indispensavcl que o pagamento dos 
soIP,ados, e de tudo quanto he relativo á seguran
ça ~o Reino sej.a feito não só com promptidão, mas 
c()m preferencia a todos os outros objectos a 
q111~ estão ~estinadas as rendas reaes; e convin
c;lo evitar os inconvenientes que resultão de sahi
rerp sempre do Erario para a Thesouraria Geral, 
em especie, as diversas sorµmas para o pa.ga
mento das tropas das Provincias: os Governado
res do Reino farão immediatamente o calcúlo das 
sorfilnas ' que são nccessarias para salvar todas as 
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desj>ezas do Exercito e suas dependencias, ~epa

, raráõ das rendas reaes a quantia C(.úe fôr suffi-.. 
- ciente para cobrir a despeza, e faráõ passar ao 
Thesoureiro Geral as que lhe pertencerem, pelo 
methodo que abaixo se dirá. 

· 8. º · Succedendo que, por algum motivo não 
previsto, venha a falhar, em todo ou em parte, 
alguma das rendas destinadas para o pagamento 
do Excrci~o, o Administrador Geral do Real Era
rio lhe substituirá immediatamente outra, fican
do inhibido de fazer pagamento algum, de qual
quer natureza , antes . de estar pago dos seus 
soldos todo o Exercito, e assim a' Repartição de 
viveres, forragens, hospitaes e outras dependen

' cias desta natureza. · · 
9. º Para q·ue. a fiscalisação da Real Fazenda se 

possa fazer regula1·m~nte, todas as patentes e ti 
tulos por que se houverem de fazer pagamentos 
mcnsaes na Thesouraria, teráõ o - Cumpra-se 
- do General em Chefe ; com elle seráõ diri
gido ao Thesoureiro Geral, que lhes porá a in
tervenção, e depois com o-Visto-do Contador 
Fiscal, se lhes assentará praça na Contador·ia, e 
não se pagará a pessoa alguma por simples reci
bo parcial, sem que tenha precedido o assenta
mento de praça pela fórma assim ordenada. 

1 o.• As ordens ext1·aordinarias para pagamen
to de quantias que se mandarem pagar pela The
soura,ria, para objectos do serviço, seráõ dil'i·gidas 
ao Thesoureiro Geral, que lhes porá a sua i11ter
venção ;, passaráõ d"epois ao Contador Fiscal, para 
lhes pô1· o-Visto-(estando em fórma) e regis
to, e sem isso não seráõ pagas. 

11. º O soldo elas praças que vencem diária

mente serit pago em prets de quinze em quinze 

rlias, formaHsacl'os pela mesma fórma que está 

determinada e se pratica actualmente. 


i 2. •· Os pagamentos dos Ofilciaes dos Reg·i 
mentos se faráõ pelas relações conforme o mode
lo -A-,. feitas pelo· Quartel Mestre de cada 
Regimento,. com o certificado do Commandante· 
do Corp·o·,. e entregues ao Pagador pelo Quartel 
Mestre. · 

15.• As sommas arbitradas mens_af ou annual
mente a cada regimento, para concerto de armas, 
lenha e outros objectos , seráõ pagas pelos P'a
gadores de Brigada á vista do recibo elos C'oro
neis, e com o- Visto -dos Inspectores de R'e
-vista, posto na occasião em que passat'em revista 
aos Corpos. 

14. º O pagamento dos fardamentos que se de
verem fazer a dinlieiro, na fórma do plano, será 
feito. de seis em seis mezes pelos Pagadores d~Bri
gada, sobre livranças dos Chefes dos Corpos, que 
es.tes man,daráõ ao Contador Fiscal, o qµal, con
ferindo-as com os extractos de 1·evista, lhes porá 
o seu- Visto -depois de as registar, e as pas
sará ao Thesourei,ro Geral, que as mandará pa
gar no mez seguinte pelo Pagador competente ·, 
sobre o recibo do Coronel, em que se accusará.. a 
livrança e semestre a que pertence. 

15. • O soldo e gratificações dos Generaes e 
Officiaes do Estado Maior será pago mensalmente 
pelo Pagado1·· da Brigada a que pertencerem ou 
forém rcsidentei, sobre huma relação conforme 

o modelo-A- e certificada pelo Co!llmandante 
da Bdgada. . · 

16. 0 Os Governadores de Praças, Majores e 
outros Officiaes ali empregados seráõ pagos pelas 
relações feitas pelos Pagadores das Brigadas em 
cuj9s Districtos estiverem as ditas Praças, e certi
ficadas pelos Governadores. 

17. • As Companhias de Veteranos seráõ pagas 
por prets de quinze dias, pelo que pertence ás 
praças que vencem diariamente, e os Officiaes 
receberáõ' com os da~ Praças em que estiverem. 

18. º Os pagamentos dos reformados e de qual
quer classe de Ofilciaes sem emprego, não sendo 
Offiéiaes Generaés, do Monte-Pi9, e outros que 
não vão incluidos nas classes acima declaradas,, 
se fará de tres em tres mezes sobre relações no
minaes formadas na Contadoria Geral pelos as
sentos de cada hum, combinadas com as listas 
de revista que os Inspectores della mandaráõ á 
mesma Contadoria todos os trimestres. 

19. • As sobreditas relações seráõ formadas por 
classes e patentes, e semelhantes ao modelo--A
assignadas pelo Contador Fiscal e entregues ao 
Thesoureiro Geral, que lhes porá a ordem para 
o pagamento , e as remetterá aos Pagador.es cor
respondentes, até ao dia 15 do mez seguinte au do 
vencimento. ' · 

20. • Para que na Contadoria se possa fücalisar 
com exactidão a legalidade dos pagamentos;·con
tinuaráõ os lnspectores de Revista 'a exe~uiar·. o 
que está' determinado na portaria de 27 de No
vembro ele 1811, porque forão creados , e man
daráõ ou entregaráõ na Contadoria os exttactos 
de revista, e mais clarezàs que o Contador Fis
cal lhes .ordenar, pelo menos de dous ein.. dous 
mezes. 

!l t. • Nas revistas ,,porém, que-os ditos. Inspec
tores passarem, não se apresentaráõ os Corpos 
com bandeiras, mas tão sómente formados por• 
Companhias, e não se lhes fará continencias. " 

22. º Os sobreditos fospectores de Re v.ista não 
se intrometteráõ no exame do estado do arma-
-mento e mais effeitos' ou no estado dos cavallos, 
sustento que se lhes dá, nem na r~fórma da dis· 
tribuição dos generos que recebem os Corpos ; 
p«!lr quanto estes exames pertencem aos Inspecto
res Militares : a sua obrigação reduzir-se-ha a 
examinarem a existencia das praças e· o seu ven
cimento, tanto pelas · fütas que · as Companhias 
dão, como pelos assentos dos livros de registo, 
e pelos mais attesrados que os Commanda~te·s 
fornecem no acto da · revista. 

25. º Succedendo' haver alguma· duvida entre 
os Commandanres de eorpos e os'Inspectores de 
Revistas , ou não achando estes o.s livros em 
ordem, daráõ conta ao Contador Fiscal Y que o 
representará aó General em Chefe, a·fim, de man
dar ao lnspector da arma a que o Corpo per:.. 
tencer, que passe ao Regimento ·, leivando com-:
sigo o Inspector de Re,·ista', e-r_egule o que achar 
defeituoso , dando logo parte ao General em 
Chefe dos defeitos que achou, e do modo porque 
os remediou. No caso do Inspector Geral não 
poder ir pessoalmente ao sobreclito exame, será 
esse feito por ·hum Deputado seu. 

http:Pagador.es
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24. • Para qo,e todos os pagamentos sejão feitos 

nos seus tempos competentes, e se evitem as 
clilfercntes remessas de dinheiro das Províncias 
ao Erario , ,e deste á Thesouraria e depois ás 
pagadori_as, e.m que a Fazenda ,Real tem sempre 
prejuízo' e os povps são incon:imodados com a 
passag·em das differentes es_coltas que acompanhão 
as conducçõe,s, o Presidente do Erario fará pa.ssa1· 
(lü'ferentes letras sobre os recebedores e rendei
r.~s das ren,das .reaes das rrovincias' para serem 
pagas em differentes épocas. O Thesoureiro Ge
ral apres,entará, ,no principio do anno , hum 
calculo do .dinheiro que necessita em cada Co-;
marca ou Districto, e ao Thcsourefro 1"ló1· lhe 
completará mensalmente as sommas que . elle ne
cessitar,, ?ºi:t1 letras a pagar nas Camaras, em que 
o dinhe,iro fôr ,necessario, ou nas suas visinhanças, 
havendo ~ attenção de anticipar o Erario pelo 
mçnos hum mez do venciinento cio_Exercito, para 
q!le esse não possa so.ffrer demora no seu paga
mento. 

25. º O Thesçiureiro l\'.lór a:visará separadamen
. te aos diversos rendeiros e recebedores , sobre 
quem se p,a~.sarem as letras do dia do ' seu ven:.. 
cimento, para q,tie tenhão prompta a sua· im
portancia, log~ que lhes forem apresent11das : 
estas letras seráõ recebidas no Erario depois de 
pagas como dinheiro ém especie, e fazendo parte 
das sommas que os. sobreditos rendeiros ou rece
bedores devem metter no Erario. 

26. • O Thesoureiro Geral remetterá aos diver
~os Pagadores, as letras sufficientes para os pag·a
ml}ntos que ca~a hum dever fazer, com a anti
cipação correspon.dente a distancia em que se 
acharem, e de fqrma que possão estar cobradas 
m> dia prefixo, e as sommas .promptas P.ara se 
pagar á tropa. 

27. º Estas letras seráõ mandadas seguras pelo 
Correio; não s~ levará premio do seguro~ e os . 
recibos cio Correio serviráõ para verificar a en
trega aos Pagadores, e lhes servirem de titulo para 
a sua responsabilidade ao Thesoureiro Geral. 

28. º Os Pagadores cobr~ráõ as letras nos tem
pos prefixos; e succedendo que algum rendeiro 
ou recebedor as não pague logo, as protestarúõ 
immediatamente perante as justiças do lugar, e 
as -remctteráõ novamente com o prntesto ao The
soureiro Geral, para as apresentar no Erario e lhe 
ierem levadas em conta, cobrando-se na fórma 
da lei pelo Erario, e o Thesoureiro Geral supprirá 
immediatamente com outras ao Pagador, para 
que não haja falta no pagamento ela tropa. 'Quan
do alguma letra fôr protestada, e possa por essa 
causa ser demorado algum pagamento, o Pagador 
que fizer o protesto dará parte ao Commandante 
da Brigada, e este o p1,1rticipará ao General em 
Chefe, para este saber o motivo porque se ,1,1tra... 
zou o pagamen,to, e o poss~ representa,r fl.O Gover· 
no, se não hou;ver logo providencia. 

29. º Os Pagadores fariiõ os pagamentos aos 
Officiaes e pessoas que constarem das relações 
mandadas fazer !!OS §§ante.cedentes deste al:vará, 
i'em exigjrem recíbos nep:i mais c!arezps do que 
a assignatura individual de cada hum .dos que 
receberem, 4rjiargem da me~ma relação. 

3o. º Tanto as relações de pagamentos como o~ 
prets, e outras clarezas ou recibos de din)1eiro 
que os pagat'lores fizerem, se1·áõ mandadas pelos 
ditos Pagadores mensalmente ao Thesoureiro Ge
ral; estas relações e titulos seraõ remettiLlos se
guros pelo Correio; livres ele porte, e ~eráõ 
acompanhadas de huma conta corrente assignada 
pelo Pagador. Todos e.stes títulos serúõ nume
rados pelo Pagaclo1· que os remetter, e trarúõ a 
sua ante-firma. 
· 31. º. O Thesoureiro Geral verificará a sua con
ta com cada hum dos Pagadores, e no mesmo 
i:n,ez passará os títulos á Contadoria, indo nqva~ 
mente rubricados e numerados para na dita Con
tadoria serem combinados com os assentos, e 
resumo das revistas de Inspectores, para se vcri6
ca1·em e se extrahirem duas contas: ~uma que o 
Contador deve d1,1r ao Thesoureiro Geral, em que 
vá contada a despeza que fez o dito Thesoureiro, e 
lhe sh·va par;i. sua descarga no Erario ; e outra que 
deve acompanhar os documentos e ser remeltida 
ao Erario pelo mesmo Contador; com esta conta 
il'áõ as listas de revistas e mais títulos que o Erario 
exigir. 

32. º Além destas contas, formalisará o Conta
dor cada seis mezes hum mappa das despezas do 
J_';.x;ercito, com separação de soldados, ele Officiaes 
empregados e não empregados, Officiaes de Re
gimentos, prets e outras quantias avulsas, sendo 
estas especifieadas em classes com declaração dos 
motivos, o qual será apresentado ao Governo 
para me ser presente. O Contador dará tambem 
todos os seis mezes huma igual .conta ao General 
em Chefe. 

3~Í· • O Contador Ge1·al fará extrahil· dos resu- . 
m·os das revistas de Inspectores, as liuanças que 
forem necessarias para a verificação das contas 
do Commissariado- e para outras Repartições, e 
communicará aos Chefes o que convier. 

5jc. º Sendo necessario pôr desde logo em exe
cuçao o que vai ordenado neste alvará, e não se 
devendo confundir as dividas antigas com 'o paga- ' 
mento necessario e indispensavel á tropa e mais 
pesspas que ·diaria ou mensalmente devem con
tinuar a receber, passaráã immediatamente para 
a non Contadoria todos os titulos de dividas an
~igas, e os documentos po1· onde se podem le
galisar, e seráõ · pagas pelo methodo c1ue vaies
tabelecido para as correntes, fazendo porém o 
Erario huma consignação inteiramente separada,, 
que o. Thesoureiro Geral 'frá recebendo e distri:.. 
buindo pelas listas que formalisará o Contador,, 
e que seráõ distribuídas por mezes, começando 
.o p1,1gaménto pelos mezes mais antigos, sem que 
se p?ssa alterar esta regra a, favor de classe ou 
pessoa alguma, para não con(undir as despezas 
que pertencem immediatame.nte ao pessoal ·do 
l:Jereito, ·co~ aqu~llas que sã~ ela dependencia 
dos Arsenaes. Não ~e pagar,áõ pela Thesouraria 
clespezas algumas dos Trens ou das Praças, as qnaes 
tfriar~õ pertenceqdo a ~sta Repar.tição, e'Xceptuan
do eis soldos dos soldados e Officiaes de patente, 
que seráõ pagos pela Thesouraria. 

5Eí. º Pelo pre.sente a,lvará fioa prohidido aos 
emnregados na Thesouraria e Contadoria Geral . . ~, 
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do Exercito servirem quaesquer outras occupa
ções, ficando os Chefes das ditas Reí'artições im
mediatamente sujeitos ao Erario , e responsavefs 
cada hum na ,sua Repartição, aboUndo todo e 
qualquer intermedio cnlrc os rlitos C~efes e o, 
Er.ario' l'CStituindo Q empriigo de Thesoureiro 
Geral ao lugar em que foi posto pela le~ <le l 7Q3,, 
~om as alterações agora determinadas, e creaodo 
hum Contador Fiscal á scme hança do que havia 
antes do estabelecimento das Thesouraria~, aind~ 
que com obrigações differentes. E convinqçi que 
pessoas a quem se confião empregos dest<1 im
portancia, tenhão huma sufilciente sustentação : 
sou servido determinar que o Thesoureiro Geral 
veoÇa annualmente 2:000:/j) ders. de ordenado 
do seu emprego, que o Contador Fiscal yença 
11uma ig·ual quantia, e o Official Maior l :ooo:t/J 
ders, e r1ue o Governo ta;te proporcionadamente 
os ordenados para todos os outros empregados, 
aem que depois os possa alterar sem orderri es
pecial minha 1 ficando porém eJttinctos todos e 
quaesquer emolumentos que por le,i ou us.o se 
levassem até agora nas Thespurarias, sem que se 
poss.a por principio algu,-n estabelecer outros ell'.) 
seu lugar. 

36. • Não sendo jus,to que as pessoas que até 
agorn me servirão nas Thesourarias fiquerp pri
Yadas de me continuarem a servir, escolher-se
hão entt'e os actuaes Officiaes de Thesouraria, os 
que forem proprios para me continuarem a servir 
nas novas Contadorias e Thesouraria, fi~ando os 
.outr•os vencen<lo o seu ordenado até que possão 
entrai· em occupação do meu serviço, em que 
venção igual quantia á que agora percebem , 
e;ttinguindo-se porém a pensão que pelo presente 
alvará lhes mando continuar, logo que venção 
outro ordenado. 

57.º A escolha porém de Contador, Tl;iesou
reiro e Ofilcial Maior ficará ao meu real arbítrio,, 
sem que fiqur.1 ligada ao que vai estabelecido 
no S antecedente. 

58. º Depois que a nova Thesouraria fôr esta
beleç.ida, âcará pertencendo ao Contador propôr 
os Offi"ciaes da sua Contadoria, e os Inspector<ts 
de Revista que o Governo ,poderá 'approvar; o 
Thesoureiro porém poderá escolher agora mesm9 
os Commissarios e Pagadores que desejar, entre 
os actuaes, e não o satisfazendo ou · não sendo 
da sua conâança, o participará ao Ministro d!J. 
Repartição , e depois pertencer-lhe-ha sempre a 
nomeação dos Pagadores, ficando responsavel 
por elles. 

Este .se cumprirá tão inteiramente como nelle 
se contém. Pelo que Qiando, etc. Dado no Pala
cio do Rio de Janeiro, aos 21 de Fevereiro .de 
1816. - :Pnrnc1P2 com g\1arda. - Marquez d.e 
Aguií)r. - Com os re~istos comp!!_tentes. 

ALVARA' DE 21 DE FEVEREIRO. 11 
Delgado. 

Eu o Pt\incipc Regente faço saber aos que _es.t.e 
alvar(l vfrem, oque sendo de huma necessidade 
indispensavat para a conservação do Exercito, 
em que .consiste a defeza dos m.eus Reinos, .e .a 

TOMO II. 

segurança dos meus vass;i.llo?, estabelecer hum 
systeml!- de recrntam.ento propprcionado á povoa
ção, e nelle igualmente repartido, combinando-o 
com aquellas isençõe? que só devem ficar exis
tindo em beneficio da agricultura, artes e scicn
cias; e tendo mostrado a ,experiencia que hum 
estabelecimento de tanta importaneia não póde 
ter execução regular, sem se proceder a hum a 
nova divisão de Capitanias Móres e Companhias, 
que facilitem a igualdade dos recl'utamentos , e 
a ordem que deve haver, afim de melhor se po
derem evitar as fraudes e desigualdades que nas
cem da irregularidade das Capitanias l\'Ióres ; 
considerando ao mesmo tempo que o estabeleci
mento das Ordenanças, na fórma que foi creado, 
não póde tcv aquella app.licação a que foi antiga
mente destinado; sendo por outra parte muito 

util para os recrutamentos do ~xercito e de Mili

cias, de que aquelles Corpos forão incumbidos 

pelo alvará de 24 de Fevereiro ele 1·764 e outws: 

sou servido ordenar que as sohreditas Ordenan~ 


ças antigamente creadas, fiquem extinctas e sejão 

substituídas pelo que vai determinado no regu

lamento que baixa com este, assignado pelo ~1ar


quez de A.guiar, do Conselho de Estado, Ministro 

assistente ao Despachg, e encarregado interina

mente da Repartição .d.os Negocios Estrángeiros e 

da Guerra, e que igualmente se observem as dispo

sições do sobredito regulamento, a respeito dos re

crutamentos, tanto da Tropa d.e Linha como de l\'.li

licias; ficando subsistindo tão sómente os privi

legios ou .isenções de serviço da Tropa de Linha, 

dccla}'ados no dito regulamento, e cassados to

dos os outros quaesquer que elles sejão , sem 

excepção alguma, não obstante não serem decla

rados neste alvará, e posto que delles se devesse 

fazer expressa menção. 


E este se cumprirá tão inteiramente como nelle 

se contém, etc. Dado no Palacio .do Rio ele Ja

neiro, aos 2 i de Fevereir.o de i 816. - Com a 

assignatura elo Principe Regente e a do .l\'linist~o. 


REGU.LAMENTO DE ORDENANÇAS. 

Da divisão' do Reino em Districtos de Ordenanças, 

Todo o Rein9 de Portugal e do Algarve ser(1 

di.vidido em ' 'inte e quatro Districtos de Orde

nanças, 


Cada Districto será dividido em oito Capita
-nia:s l\Ió1:es, e cada huma destas em oito Com
·panhias. 

Os Distr.ictos, Capitanias l\'Ióres e Companhias 
.ser·áõ divididos de tal fórma qu~ fiquem iguaes 
entre si, em população, incluindo as terras elos 
donatarios; por quanto a ordem que se necessita 
"dar a este antigo estabeleéimento, não permitte 
_as desigualdades q.ue na divi,\lão ·actual existem . 

.O Govevnador procederá logo á diYisão orde
-0ada nos §§ 1mtecedentes; formavá huma lista 
.das Cidades, Villas ~ Freguezias que compuze , 
·rP.m cada Districto; assignala,rá ,as Povoações que 
de.vem ser cabeças ele Djstricto, Capit;rnia l\'Ior 
ou .Companhia; e ,o avisará ás Ca_!llar.as, afim de 
que ·fiquem saben1lo a qu;i~s perl~!\C.C propôr os 
Officiaes <le OrdenançJ1.s. ' ' 
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Do numero de Officiaes de Ordenanças que havercí, · Succedendo achar-se vago o Juga1· dê Coronel 

e das suas graduações. . de Ordeoan~as, ou fóÍ·a do Districto •, quando 

Em cacla Districto haverá hum Coronel de Or
denanças que terá a graduação de Coronel de 
1\'.lilicias. 

Em cada Capitania l\'lór haver,á hum Capitão , 
J.\lló1• e hmn Sargenlo · IYlór; e em cada Compa
nhia hurn Capitão, hum Alferes, hum Pl'imeiro 
Sargento, quatro Segundos e oito Cabos ; estes 
Officiaes conservaráõ as mesmas graduações que 
actualmente tem. 

Das q uai idades q·ue devem ter as pessoas que houverem 
de ser providas em O(ficiaes de Ordenanças. 

Os Coronei" de Orrlenancas serúõ escolhidos ele 
entre os Capitães l\lóres, T~nenles Coroneis e Co ~ 

'Toneis de l\lificias, residenles nos Districtos, que 
forem pessoas mais principaes delles,- pela sua ri
queza, nobreza e representação, e em que con

' corrão as outras qualid11des de intelligencia , 
desinteresse e agilidade proprias para semelhan
1:es empregos. Os Coroneis de Ordenan çél:s de 
Lisboa conlinuaráõ tambem a ser escolhidos de 
entre as pessoas d ..a primeira nobreza claquella Ci
dade: · 

Os Capitães l\lores, Sargentos Mores, Capi
tães e Alferes de Ordenanças seráõ igualmente 
escolhidos de entre as pessoas mais principaes, 

' ..que sejão residentes nas Capitanias Mures e Com- · 
panhias em que hou ''erem de ser providos, se
i uindo-se a re~peito desta escolha o qu!') se acha 
determinado no § 5° do regimento dos Capitães 
1\ióres, de 1 o de Dezembro de 1570, onde diz
e na eleição dos Capitães, especialmente l\lóres; 
-e no § 9° da provisão de 15 de Maio ele 1574, 
onde diz -por quanto sou informado ; - assim 
como o que a esse mesmo respeito está ordenado 
no alvará de 18 de Outubro de 1709. 

Das propostas dos O(ficiaes das Ordenanças. 

Os Coroneis de Ordenanças serúõ propostos 
pelos Generaes das Provincias, dirigindo-se as 
ditas propostas ao General em Chefe, irn;luindo 
nellas tres pessoas, e declarando as circunstan
cias de cada huma. O General em ·Chefe remet
terá as propostas com o seu parecer ao Conse
lho de Guerra, que consultará o que julgar util. 

Os Capitães l\'lures, Sargentos l.Hóres, Capitães 
e Alferes seráõ propostos pelàs Camaras das ter
ras que forem agora designadas para cabeças de 
Capitanias l\lóres e co·mpanhias, e na forma de
terminada no alvará de 18 de Outubro de 1709, 
com as seguintes alterações e mudanças. Nas 
eleições das pessoas que elevem ser propostas par;i 
Capitães i'lióres, serilõ presidi dás as Camaras em 
quc se houverem de fazer as ditas eleições, pelos 
Coroneis ele Ordenanças, e não pelos Correge
dorcs e Provedores i:las Camaras, como até ago-
J'a ;· e para esse fim, quando vagar hum Capitão 
i\'lór, o Sa·rgento Mór, e na falta deste o Capitão 


. de Ordenanças mais antigo, o participará log·o ao 

Cói'cincl de ·ordenanças : este a:visará á <Camai;:a 


vagar hum Capitão M:ór desse Districto, o Sar-' 
gento 'Mór o partici'pará ao General da Província, 
que nomeará hum Coronel de l\'lilicias, ou de li
nha, para presidir a Camàt'a na eleição das pes
soas que se hão de propôr p,ara Capitão Mór. O 
General a visará á Camara da pess&a escolhida 
para presidir na dita eleição; quando porém a 
ausencia ou iglpedimen-to do Coronel de Ordenan
ças não durar, por mais de quinze dias , esperar
se-ha que ' 'olte e não será. substituido . 
. Vagando Sargento l\'lór, a Camara será presidi
da pelo Capitão l\'lór, como determina o citado 
alvará de t"709, e o mesmo acontecerá vagando 
Capitão de Ordenanças; e na falta do Capitão 
l\'lor, será o seu higar substituido pelo Sargento 
l\ió.r, como ig·ualmente se acha determinado no 
mesmo ahará. 

As propostas ou efeições da Camara ser!tõ as
signadas por todos os Officiaes da•Camara e pelo 
Coronel que presi'dir; declarar-se-hão nellas com 
toda a individuação os motivos por que são prefe
ridos os que forem effectivamente propostos. 

Os Capitães Móres remette.ráõ as propostas das 
Camaras em que presidirem, aos Coroneis de 
Ordenanças; estes tiraráõ huma copia que man
daritõ com a sua informação ao Inspecto1· Geral 
das Ordenanças, e remetteráõ o origfoal ao Ge
neral da Província. 

Jiião podendo as regras assim estabelecidas ter 
a sua exe".lU\:ão na Cidade de. J,\sboa, pela d1ffe
rença que ha entre o Senado daquella Côrfe e as 
Camaras do Reino, observar-se-hão as seguintes 
a respeito das propostas de Ordenanças da dita 

1Cic.\ade. . ' 

Ós Coroneis de Ordennnças proporáõ -para 
Capitão l\lór ou Sargento l\'lór de Ordenanças que 
vaqar no seu Districto, tres pessoas em quem 
corysiderem as cirounstancias necessarias para os 
ditos empregos. Vagando o posto de Capitão ou 
Alferes, seráõ as propostas feitas pelos Capitães 
l\iores e entregues ao Coronel de Oi·denanças, 
que remetterá humas e outras com a sua info1·ma
çãq ao Go,•ernador das Armas, mandando copia 
ao 1nspector Geral das Ordenanças. 

Os Generacs das Províncias e Inspector Geral 
remetteráo as propostas das Ordenanças com a 
su~ informação ao General em Chefe, que as fará 
subir ao 'Conselho de Guerra, ajuntando-lhe o 
setl_ parecer.

V Conselho de Guerra deferirá, como fôr jus- 
tiça, as propostas dos .Officiaes de Ordenanças, 
reg·ulando-se, em quanto á fórma, pelo lfUe se 
·acl1a determinado no alvará de 18 de Outubro ,de 
17\)9, fazendo subir as patentes que por dcs~a
cho seu .tera manc\ado lavrar, para serem as-s1g·
nadas, acompanhadas dos documentos e propos

,;as sobre que o Conselh.o fez o despacho. 
Sendo o objec~o a que hoje são destinadas a~ 

Orpenanças muito diverso daquelle para que an
'tigamente forão creadas, e não podendo por isso 
co11servar-se aos donatarios o .privilegio que ti

por esori~to, e civilmei1t.e, do dia e hora ein que · .nh'o pelo regimento .de 157?, de serem Capitães 
se d~vc aiunta1· para se fazer a proposta. · ·Mqres nas terras de que erao senhores, q11ando 
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ali residiáo, sem ,gravissimo prej'uizo da 01·dem 
crue Sua Alteza Real manda estabeleé~r, como foi 
já reconhecido pelo alvará de 7 de Julho de 1764, 
em que se ordenou em semelhantes casos se ex
:pedissem todas as ordens relativas ás 011denanças, 
pelos Sargentos l\'Ióres : he Sua Alteza Real ser
vido qrdenar, que nas sobreclitas terras se siga a 
regra geral estabelecida para todas as outras1 no· 
meando-se Capitães Móres, e conservatldo esses 
a autoridade que co.mpete a todos os elas outras , 
seja que os donatarios rçsidão néllas ou n~o, 
sem diff~rença alguma, pois que a~sim convem 
.á boa ordem dos recrutamentos e utiliJade das 
tropas. 

Achando-se as tres Casas de Bragança, Rainha 

e InfantaJo na posse de proverem os postos 

de Ordenanças ,elas ,terras de que são clonatarios, 

convindo conservar-lhes esse privileg'io, em at

tenção á. alta je.rarchia das pessoaq a quem per

ténce, sem prejuízo da ordem a que por este 

regulamento se vai estabelecer, de fórma tal, 

que o numero dos Officiaes das Ordenanças das 

ditas terras fique em proporção com os das terras 

da Corôa, e com relação á população; e não po

dendo assignalar-se o numero que cada huma 

dellas de'l!:e prover, sem conhecimento da popu

lação que ha nas terras dos ditos grandes dona

tarios, o Govern'o passará logo a examinar ·ó nu

n~ero de Capitães Móres, e Companhias de força 

igual ás outras que houverem em o mesmo Dis

tricto em .que as ditas Capitanias Móres ou Com
panhias ficarem. · 


Succedendo que nas, terras de algumas das di
tas casas não haja ·p numero snfficientc de fogos . 
para inteirar huma Capitania l\J@r ou Companhia, 
se completarú com fogos das terras da Corôa, 'na 
fórma que melhor convier á ilivisao dos Distric
tos, e unido ús Capitanias das terras da Corôa 
hum igual numero. 

O Governo designará os Capitães destas Capi
tanias l\ióres e Companhias, nas terras que sejão 
dos referidos donatarios, . e o fara saber aos Tri
bunaes das mesmas casas, afim de se não passa
rem por elles patentes que não sejão as effectivas 
nâs ditas terras, As propostas porém das Cama
ras seráõ feitas pela mesma fót'll'ia que ' 'ªi or
denado par.a as terras da Corôa, sendo as Cama
l'as presididas pelos Coroneis de Ordenanças dos 
Districtos em que ficarem, ou pelos Capitães l\ió
res, no cas~ em que pertença a estes. 

As propostas seraõ dirigidas da mesma fórma 
que fica dito para as terras da Corôa, até chega
.rem ao General em Chefe, que fará subir com 
seu parecer ás Juntas das ditas casas aquellas que 

.tiverem sido feitas nas Camaras das terras que 
lhes pe1:tencem, e pelas sob reditas Juntas se pro · 
cederá, como até agora he costume, a respeito 
das patentes de semelhantes Officiaes. 

Todas as patentes dos Officiaes de Ordenanças 
passadas pelo Conselho de Guerra, ou pelos Ti'i
.bunaes das ca,sas elos grandes clonatarios, não 
teraõ o seu effeit9 sem que tenhão-cumpra-se
do General em Chefe, a intervenção do General 
da Província e do Coronel das Ordenanças, mas 
logo que a tiverem, seráõ registadas nas Camaras 

dos lugares em que se fizerem as propostas, e as 
dos ditos Coroo eis de Or,denanças nas dos · lu
gares cabeças de Districto, e todos os Officiaes 
faráõ ahi o juramento determinado no regula
mento de Ordenanças, de 1570, e se lhes dará 
'posse pelo superior immediato, ficando todo$ 
igualmente sujeitos ao General. 

Como pela nova organisação das Ot'clenani.ias 
he indispensavel que algu,os dos Capitães · l\'lores 
e mais Officiaes de Ordenanças fiquem sem exer
cício, aquelles que ficarem fóra do numero do,s 
effecti vos conservaráõ as sµas honras e privile-
gios, não poclendo porém .considerar-se como 
aggregados, nem sendo contados para as propos
tas dos que vagarem depois, como Officiaes de 
Ordenanças, ficando-lhes tão sómente o direito 
de entrarem novamente nas propostas ou eleições 
em concurrencia com quaesquer outros .que não 
tiverem sido Officiaes de Ordenanças. 

A escolha dos Officiaes de Ordenanças que de
' 'em ficar será agora feita por proposta do General 
cm Chefe, á vista das informações que lhe daráõ 
os Generaes das Provincias, e approvada pelo Go" 
".erno. 

qas Reformas. 

Os Officiaes de Ordenanças poderáõ ser refor
mados no posto immediato, quando tiverem vin
te e cinco annos de serviço em Officiaes, tendo 
cumprido com os seus deveres; os que tiverem 
vinte seráõ reforinados nos seus postos; a refor
ma de huns e outros. só terá lugar quando estive
rem impossibilitados por doença de cumprirem 
com as suas obrigações. Os Coroneis de ,Orde
nanças seráõ reformados no mesmo posto. 
_ Para que as reformas dos Officiaes de Ordenan
ças se possão fazer com regularidade e ordem, 
cada hum dos Capitães -Móres clara todos os an
nos huma informação dos Officiaes da sua Capi
tania l\:lór, em que se declarará o seu estado ,de 
saucle, e o seu comportamento relath•amente ás 
obrigações dos seus postos. Estas informações 
seráõ 1·emettidas pelos Coroneis de Ordenanças 
juntamente com as que elles daráõ dos Capitães 
Mórcs aos Generaes das Pro,'incias, para estes' os 
fazerem passar com a sua opinião ao Gerieral em 
Chefe, pela via do Inspector Geral, informando 
os mesmos Generaes do comportamento dos Co
roneis ele Ordenanças. 

Todos os Officiaes de Ordenanças que preten
derem reforma ou demissão, daráõ . os seus re
querimentos aos seus Chefes immediatos, para 
igualmente subirem com as informações de gráo 
até ao Conselho de Guerra, que reformara ou de
mittirlt os Capitães e Alferes de ·Ordenanças, 
como lhe parecer de justiça, e fara subir pot• ' 
consultas ao Governo os requerimentos ou pro .. 
postas de reformas ou demissão de Coroneis de 
Ordenanças, Capitães Móres e Sargentos )}Ióres-. 

Das obrigações dos Capitães Móres de Ordenanças-, 

~. • Todos os Capitães de Ordenanças de qual
quer Capitania Mór, s.eja pertencente á Corôa ou a 
donata1·ios, seráõ obrigados . a te~ hum livro de 
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registo com os dizeres impressos, conforme o 
modelo (A), determinado no § 1 º do Cap. 1 º do 
regulamento para o recrutamento da tropa, de 
22 ele Agosto de 1812. Neste livro seráô inscrip
tós todos os Chefes de familias residentes no 
Dístricto da Companhia, de qualquer sexo ou 
graduação que foretn; e todos os individuos do 
sexo masculino, sem distincção de idade. 

2. • Para que os livros de registo se possão es
pripturar com clareza, todos os Capitães de Or
denanças, logo ·que os Distriotos estiverem diYi--	 ' didos, procede~áõ á numeração das casas da sua 
Companhia, na f6rma determinada nos §§ 2°, 

5°, 4•, 5° e 6° d'o Cap. lº elo regulamento citado 
no § 1° deste artigo, e executará_õ igualmente o 
que se acha disposto nos artigos 7° e 8° do mesmo 
Capitulo. 

Das ob1·igações dos Capitães llfóres. 

L º Os Capitães Móres, e na sua falta os Sar
gentos ~'lóres de Ordenanças, Yerific;uáõ a exao
tidão da escripturação dos livros de registo dos 
Capitães das respectivas Companhias das suas 
Capitanias Móres, ficando responsaveis pelos erros _ 
ou faltas que se encôntrarem nos mesmos livros 
e que não remediarem. 

2. º De dous ·em dous mezes mandará cada Ca
·pitão Mór hum mappa da sua Capitania Mór ao 
Coronel de Ordenanças do seu Di.stricto ; este 
mappa seTá conforme ao modelo (E), determina
do no § 11 do Cap. 2º do já citado regulamento. 

5. º Para que possão responder tanto pela exac
tidão dos livros ·das Companhias e dos mappas , 
ordenados no § antecedente, executaráõ tu.do o 
·que ~e acha determinado nos §§ 5°, 4º e 5° do 
regulamento de 22 de Agosto de 1812. 

4. º Faráõ comparecer pela mesma ordem do 
livro de registo os chefes de familias ou pessoas 
·que os representem, e formaráõ as listas deter
.minadas no artigo 7°, com as formalidades que 
ahi se prescrevem, e as faráõ publicas pela fór
ma ordenada no artigo 8° do mesmo regulamento, 
•com declaração porém, ql)e tão sómente se repu
tariáõ isentos do recrutamento aquelles individuos 
que estiverem nas circuntancias que vão declara
·das neste regulamento. 

5. º Seráõ isentos do recrutamento : 
I. - Todos os homens casados que tiverem vinte 

·e quatro annos ou mais de idade, ficando sujei
-tos ao recrutamento os que casarem antes desta 
>idade, e que não forem comprehendidos nos ar
<tigos abaixo ; 

n .. Aquelles que lavraFem com huma ou duas 
.juntas de bois em terl'as suas ou de renda:, tra
'p:ilhando com .ellas, qualquer que seja a sua 
;dade; 
· UI. O filho primogenito ou unico, ou hum 
,qualquer de Ja,-rador que lavrar com huma ou 
duas ju9.tas de bois, seja ou não casado, se o pai 
tiver 5Q annos de idade., ou fôr doente de manei
ra qn.e não possa trabalhar na lavoura, vivendo 

·o dito .filho 	com seu pai e tralhando para elle; 
-IV. O chefe de familia, o abogão, -e hum filho 

·-,ou críaclo tdepois que este t1veqer·vid.o o - ~esm.o 

amo por mais de hum anno) daquelles lavradores 
que deitarerfr á terra seis moios de sementes, sen
do o fl!ho e criado empregados effectívamente na 
lavoura; 

V. O feitor ou administrador d~ qualquer quin
ta de lavoura pertencente a pessoa que não seja 
residente nella, depois que a tive1· administrado 
por mais de hum anno ; 

VI. Os filhos unicos de viuvas, ou hum, tendo 
mais, que lavrnrem com huma }unta de bois, ou 
sendo jornaleiros ou officiaes de officio, que vi
verem com suas mãis e forem o seu amparo ; 

VII. Todos os Mestres de ·officio que trabalha
r.em em loja aberta, sendo casados ou chef~s de 
familia, e tendo dous aprendizes entre a idade de 
12 e 18 annos .• que trabalharem effetivamente 
com elles ; 

VIII. Os Mestres de pedreiro , carpinteiro e 
outros officios e artes que não costumão ter loja, 
tendo dous ou mais aprendizes entre a idade de 
12 a 18 annos, trabalhando effectivamente, e sen
do os Mestres chefes de familia ; 

IX. Aquelles Mestres ou officiaes de officio e 
fabricantes que, tendo entrado em aprendizes nas 
.Fabricas Reaes de idade de 12 annos e menos, 
ahi aprenderem os officios e continuarem a traba
lhar nelles s.cm interrupção ; e isto em quanto 
existirem trabalhando nas sobreditas fabricas em 
que· tiverem aprendido , e ainda os de outras fa
bricas com as mesmas circunstancias ; 

X. Os pescadores que tiverem entrado neste 
serviço antes da idade de 1{~ a1~1nos completos, 
foreln logo matriculados e continuarem efl'ectiva
men1te ,neste exercicio, e pelo tempo que conti 
nuarem; 

XI. Os marinheiros, grumetes e moços que 
ti,Yerem feito viagens ~m navegação externa ou 
q_osteira, e continuarem effectivamente no mesmo 
cxer.,cicio do mar ; 

XII. Os estudantes das Aulas maiores da Uni
vers jdade de Coimbra que se ti.verem matriculado 
aos t7 anhos, ou antes, apresentando certidão 
de frequencia e adiàntamento até se formarem, 
ficando depois isen'tos tambem ; 

XlIL Os discípulos da Academia da l\'larinha 
que re matl'Ícularem antes de 17 annos de idade' 
apresentaráõ certidão de frequencia e apvo,,.eita
menio, e igualmente os da Academia do Porto ; 

X'IV. Os guarda-livros e hum caixeiro, ou fi 
lho dos negociantes de grosso tratQ matrioulado 
.na Jpnta do Commercio; h.um caixeiro ou filho 
·dos rlercador.es de lã e seda' capella' fancaria' 
ferr,gem e mercearia pelo grosso, sendo matri 
culapo na !\lesa do Bem Corµmum, e tendo praça 
.nos iVoluntarios do Commercio, sendo estab~le
c~do~ em-Ljsboa, .e nrs Milícias sendo IJ.as Pro
'vtncJas ; 

XV. Os erí}pregados ijaS repartições civis que 
·vencerem ordenad,q, oµ servirem por ca1>ta ou 
r'o,•isão, apr.esent~ndo os títulos. 

6. º Todos os que não forem compreh.enqidos nos 
-artigos antecedentes seráõ disp<miveis para a Tro
pa de Linha, seja qual fôr o privilegio que até 
.agora O's is,entasse, ficando todo;· extinctos como 
'S~ d·~i cada !lJ,um se fize$Se cxp,11e·s·s~ Jl).ef}ç!io,,«;?.s , 

.. . 
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•sim declaracfo ·o alva.rá de '24 de Feve1•eiro de 5. º No di~ determinado para se ajuntarem as 

1764, na parte em que · reseno.u para qua~do recruta,s, se acharáõ o Coronel de Ordenanças e 
houvesse maior experiencja, a de~rminação .dos os Capitães Móres no lugar que fôr cabeça de · 
que de vião existit: para o futuro, ficando igual . Districto, e formaráõ ,hnma lista ele todas as re
mente .sem effeito o decreto de 24 de Outubro de crutas que se tiverem· feito naquella occasião, 
1796, que suspendeu todos os privilegios , e as , com a declaração do nome, idade, altura, filia
portarias elo Gnverpo posteriores (*). ção, e officio ou emprego 'de cada huma, que 

7·,º Sua Altéza Real espet'a da Nobreza dos seus será presente aos Officiaes do Regimento que 
Reino,s, que contjnuará a alistar-se nos Regimen forem receber . as recrutas; .~orno· abaixo se or
tos de Linha, e renova o alvará de 15 de Feverei denará. 
ro de 1797, para -os suecessores d~ morgados, de 

Da f6rma oom que se procede1·á ao recrutamento.bens da Corôa e officios, afim de se cobrar a pena 
imp0sta aos que não serv>irem, para que dará as 1. º Os :Corpos de 'tropa de Linha serílõ recru
providencias, afim de ser effieaz a execução. tados nos vinte e .quatro pistrictos em que agora 

8. º Logo que o Capitão M6r ti ver findado as se manda dividir o Reino, na fórma seguinte: ~m 
re,'istas das Companhias, formará listas confor cada hum dos Districtos recrutará hum Regímen-· 
me o modelo determinado no regulamento já ci  to de Infanteria e hum de Gavallerfa;ou Batalhão 
tado, e as remetterá ao Coronel <le Ordenanças de Caçadores, em ta.l ordem que naquelle Distric
do seu Distrjcto. ~stas listas, além das circuns lo em que recrutar hum regimento de Cavalleria 
tancias já determinadas, seráõ feitas de f6rma não recrutará fllgum Batalhão de Caçadores, e 
qúe os indivíduos comprehendidos nellas vão assim inversamente. Em cada seis Dislrictos re
clas~ificaclos por idade, isto he, os ele 17 annos crutará hum Regimento de Artilheria seguida
cm hum columna, os de 18 em outra, e assim mente pelo seu turno. O Batalhão de Artífices 
successivamen·te. As relações que pelo sobredito Engenheiros e as Companhias de Artilheiros Con
artigo 9° do regulamento de 1812 se mandárão duclores, recrutaráõ naquelles Districtos que o 
remetter ao Coronel de l\'l.ilicias, se1·áõ mandadas General em Chefe julgar conveniente. 
remetter ao Coronel de Ordenanças. 2. º Em tempo de guerra seráõ as recrutas 

mandadas para os depositos geraes das recrutas,
Dos Coroneis ·de Ordenànças. que se estabeleceráõ como convier, executando

1. º Os Coroneis de Ordenanças forrnarúõ map se a este re~peito o que se acha determinado no 
pas da p_opulação dos seus Districtos, com clis. artigo 2° do Cap. 5° do regulamento de 18 u. 
tincção das Capitanias Móres, .que remetteráõ 5. º Em tempo. de guerra seráõ os depositos 
todos os dous tnezes ao General jla Provincia, e fornecidos de recrutas na fOrma ordenada nos 
outro identico ao Inspector Geral de Ordenanças, .§§ 5° e t~· do sobr,edito reg·ulamento; guardan
o seráõ .conforme o modelo que se lhes dará. do-se, quanto f'ôr possi vel, a igualdade da distribui

2. º Os Coroneis ele Ordenancas assistiráõ al , ção do recrutamento, e fornecendo cada Corpo 
ternativamente ús revistas elos Capitães Móres, e dos naturaes dos seus Districtos, quando c:sta re
verificaráõ a cxactidão . elos livros' e muito espe gularidade não pesar sobre hnma Povoação mais 


' cialment.c naquellas Capitanias l\1óres ou Compa
 do que sob1·e a outra. 
nhias onde Jh'es parecer que ha frouxidão ou 4. º Em tempo de paz o General em Chefe deter· 
indulgencia da parte dos Capitães l\'Ióres e Ca minará aos Generaes das Provincias o numero de 

11ecrutas que .deve dar cada Districto, e o dia em. pitães. 
5.-º Depois que os Capitães .l\ióres tiverem re que se hão de achar no lug·ar que fôr cabeça do 

niettido as listas dos babeis para o recrutamento mesmo Districto, para ahi sc:rem entregues aos 
ao Coronel das OrdenanÇas, farú esse huma visi-· Officiaes elos Corpos que a_s fprem receber. 

ta aos Districtos das Capitanias l\1óres, para ou
 5. º O General em Chefe determinará o numero 
vir as. representações daquelles que tiverem 'sido de recrutas em cada Distriçto, á vista dos mappas 
indirectamente mettidos nas fütas dos babeis para dos Corpos e das informações dos Inspec"tores, e 

mais clarezas por onde conste .o numero de praças 
sem motivos: o Coronel de Ordenanças remetlia
o recrutamento, ou sobre os que forem cxcqsos 

que faltão ao Corpo, e dos Officiaes Inferiores e 
rá os abusos que tiverem havido, fazendo ptlbli Soldados que devem ser demittidos naquelle 
cos os motivos , quando isentar ou llxclufo hum anno, por molestia5, oú por .terem mais de 3o 
indi'viduo na classe dos babeis. , annos 'de idade daquella a que nesse anno se li 

4. º O Coronel de Ordenanças· !'lXpédirá as or mitar o _serviç'O, conforme o maio1· ou menor 
dens aos Capitães l\'lores para fazerem o recruta numero de homens habeis para o recrutamento 
mento, · tanto para -a Tropa de Linha · como de que houver nos Districtos .• deterri1inando igual
Milicias, com o detalhe do n'úméro de recrutas mente o maior limite da idade que devem ter as 

que dev,e ~ar cada Companhia; e vigiará em que recrutas. 

se proceda com toda a ·igualdade na execução 6. º O General de Pvovincia expedirá as ordens 


4ellas, -ficando ·respons.avel pelas faltas ou injus
 convenientes aos éoroneis de Ordeg,anças para se 
tiças que se fizerem no seu Districto., se astnão executai: o rccrutament_o, e estes aos Capitães 
remediar a tempo. l\'lóres, ficando responsaveis pela sua execução. 

7. º Os Capitães l\'lóres procederáõ ao recruta
(') Derogado ! quanto aos privilegiados do tabaco, 'pelo mt:nto na forma ordenadá no artig.o 5° do regula

aviso de a3 de Setci;nbr9 de i817, que os manda 'guardar, mento de 22 de Agosto de 1812, chamando porém 
'?01110 u.: 49 

1 



194 ANNO DÉ. uns.. 
" parâ -o SOi'te'amento ÕS que forem COtnpr'ehendidos 

nos limites da itlade '\j:\J.e viei' fuarcatla pelo 'Gehe
r'ãl em C'befe. ' 

8° 9 'éapitãb Mo1· fará executai' tutlo b que se 
ácliá cléterminàdo nos artigos Ôº' 7º é 8" de re
gulamento 'de 1812' e êlepois fu:archará 'com às 
recrutas ab lugar em 'qire devei:á 'estar o Cbrohel 
d.as Ordenanças, onde se ·apresetitará com a rela

0ção dêfodnin'aela no artigo 11· 'elo dito re'gulamen• 
to, para serem entregues aos Officiaes elos Oorp .~ 
em que hão de servir. • 

. 9. º As recrutas seráÕ abonadas à raziio d.à120 
rs.. por dia, 1fa 'fóhria determinad'a idos artigos g• 
e 1 Õº do citádo regulamento, desde o c'lia e'rii qu 'e 
se 'ajuntárem na Capi'tal da Ce.pi1Cania M.ór, até 
c~1egarem àôs regiment os a que fore'in destinadas. 
. i o.º Em tempo de guerra, e <'1uando houver 
de.posftos, seráõ as recrutas remettidas pelós Co
·rnneis de Ordenança-s aos deposito1s co·rrespon
dente's , seguindo-se para esse fim o que se 
acha cletenninaclo no artigo 11 º do regulamen
to êle 1'812. ' ' 

'1 1. º Logo que ás recrutas forem apresentaclàs 
ao 'Coronel elas Ordenanças, formará este as re
lações competentes ú vista das dos Capitães Mó
res e as farú aju'ntar, 'avisar~ aos Officiacs dos . 
Coi:pós a que as recrutas sao destinadas p e·que 
ahi se Ílevéin aé'l1ár; p ~1·â cu.jo '.fim o ·G-en eral ~a 
J'ro"vincia lhe terú 'pass·ado orl.tem, avisando-o do 
dia em qne as recrutas devem estar p:rol\)ptas, e 
ordenando-lhes que Mandem ahi hüm Official sti~ 
perior ou, .Càpitão com bs Officia·es I'tlferi'!,res-pro
pcircionaclos 'ao nurtiero de recrutas par'a as c9Íl
du'z.irem. ' 
. ' 12. º O OÍ'ficial de ·Çavalleri'a• fa rá 'prímeiro a 
esêollia elas recrufas ·que 'hão de 'fiérte'nce'r ao 
seú ·-corpo' <;1 não e'scotherá alguma que reii'h'a 
menos pe c'it1coenta e nove po1egadas, 'nem mais 
de sessenta e tres, preferindo sep)pre os ho'méns 
m ais r6ºbustos e rcforçai:los, os filhos üe lavra.do
res , e bs que tiverem'já algum exe~dicid de anelar 
:a càvallo. ú 's Officiaes de Caçaélore·s e'scolberáo 
pal'a ó seu Corpo homens de sessenta à sessenta 
e tre9 p6legadas : todos os outros pértenceráõ á 
Infanteria. ' '

13-.º O Coronel ele Ôrclenan,cas da1;f1 ao 'Official 
uç cada Corpo lfü.rna 'liSta da'; recrura's que lhe 
pertence1:em' com as sutis filiações; 'e 'acabada a 
entrega ' .i:'eméttePá 1húm'a 'lista geral das recr'uta's 
que deu, com declaração elas 1Ca:pitariias l\'l

1
óre's , 

ao 'General ela Provincia, e óhtra rdentica'ao Jns
pector Geral de Oraentínçás. 

Do - ~ecrutamew~o- de il:libici'as. 

l . o o recruta'm·entà de 'Milícias sera feitb péU:Js 
C<fronéis Je'Ord'énan~as, coilfortne·as í:Jrlle'ns 'qtre 
para esse tim'lhésifo'1' etll'e'xp'efüllas pelos 'Ge'neraés 
das Províncias, em execução das que lhes ifürerh 
dadas pelo 'Generiil dtn Cllefe._ . 

2. o Os 1Corónbis 'de'Ordt!n'anÇiis ' :á vista h'ás'fe
Iaçõ,es 'qne ;llie's daráõ bs Capitae'.~ '-'Mó'tes' -p-fote
c1erâõ 'ao 'rccrutàméhtb de Milicias, segúrlà'o 'as 
iegr·a~ 'que 'se 'a'Óhã'o l:Ieterminail'as 'no Tit. ·1 ~ ·Cap. 
5°'§J2 ô do sêh r'egul'4rllerlto' e 'fa:fáõ erltregtir>a'ós 
Chefes dds 'Íl.eghneritos as relações elas · ~liS'faClus, 

clepóiS d'e terem púl>licaclo por-'Cditaes ho·Dist1fo· 
to ae cád'á Companhia' aqueHes Ciúe forem esco-· 
lhfüo's ou 'sort11trdos parà este fim ., seg'uindo-se , 
pah{ a,publld~çãó elas 'listais' b que se acha cleter· 

0minado nó artigo 2' elo Cap. !1° tlo regülamento 
de ' 1812. 

3. • Havendo duvida 'ehtré'' bs Corohêis ele Or
él\!nâfiç~s e Mili'cias wbre o rec'l:utam-ento, ou. 
sobre p's incl'ividu·o·s r 'ecrhtados' rccbr'rerúô tvo 
Genetal da Prov'incía, ·que dará: hs provi'dencfas 
ciue fü'rem 'il'eces'sari'as. 

' . 
Das penas a.qwe ficáo sttjeitos os .que {ttltarem a cwrn

prir õ ·q·tlfe se acha determinado no presente regu
lamentá. 

1. 0 Ó C:apitulo 5• do regul'amento de 2.2 de 
Agosto de i 812l continua11á a ser 9bscrvad'o com 
as seguintes de0larações. 

2.. 0 Os CoL"One1s ae Ordenanças incorreráõ nas. 
penas detérminaüas no artigo 9° do dito Cap. 
para o~ Capitães i.\ióres, qt;iando commctterem 
faltas iüentieas aquellas para que são applieadas 
as dit~s ,pe]las,; as muletas que, na fórma do arti
go ·1oº devem ser entregues nas caixas. dos dou a
tivos, o será9· daqui por diante na Thesouraria 
Geral, com as mesmas condições de~ermina..clas no 
referido artigo i o. º 

3. º Os Capitães l\'Ióres c·ommunicaráõ aos Co
roneis de Ordenanças as faltas que commettêrão 
os se'us subord'iaado·s, e a.estes irertêncerú fazer as 
íl'attit!i,p'ações conesponcl.entes aes M:agistracl'bs, 
afim de se ·coln'arem as muldtas, faq,enclo outra ao· 
Get'!e)· l D.~ ProVincia, ·e humá ii:len'tica ao fospec
tdr ·d'e OY:denaóças, para subirem áS 'mãos do Ge
neral em 'Chet'ê. O General da Provincia remet
terá 1 i ~1.falm1cnte ao Geh\!dl e'm Che'fe 'a te1ação 
cO'nfo'IJme o iµodelo ordena'do no artigo i 1. º 
· 4:• ·O àrtigo 12° c'Ontinu'a!:á a ·ser executado, 

c oiu df claraçãb ele que os Genera·e~ d•a.s Províncias. 
Claráõ 'p'árte a0 General em 'Cliefe ae teélos os ob
fe'ctos telativos ás Ordenanças, que merecerem 
proviC)encias '· que não estejão na sua autoridade. . 

1Pal~cio cló'Rio de Janeiro, 21 ~e Fevereiro de 
'1'8:1'6•.!.:-

11\Iarcfuez de i\.g'uiar. 

DECRETO D'E 16 DE imv·EnEmo. 

Manuscripto áuthentico. 

Aoha.nd0-se e&tabelecida •em Villa Rica, Capi. 
· tai1ia áe •Minâs Géraes, huma Fàhrica •de.Pol:vovai, 
·d.e ·qtre 'são pnopnietarios ·o Sargenti© Mó-r José 
Bentv1 Soares' Francisco· mas Bicalho 'C•'ouliros., 

.-a"qual 1füi · servido ;petmittir se erigisse.., "pelos 
-utens · ~n&, falem ele 10utws que me11ecêrão min'ha 
'l'-eail ratten9à@, ide que a mesma Ca'Pitania, :is de 
G:1Jyard11e •l.\'latt0 1G:ross0 pdlle&s'em sev fornecidns., 

tMmofoO.nv~ll·hai, .deste :tão,importante;geAeto para 
' óS IOlJfC-l<!JS" cfo ini\ÚU IJ'Cal serviÇO 1e 1USO fdO'S lpaTbi'
- c'U~át~~\' seffi r()s ' ÍU'eo rlvenientes •de,laJ:I·g.os .e a\J:ris
1oaf/()s ti<anspbiítes ·; •e rrequêrendo-m'e ·os 1ditos1pr0'
prietarios lhes h0uvesse eu de ~.PVmV'ar e ·®n
firmar aqueTie estabelecimento, ficando- uI'lico e 

''.ínliy~~iv,o na diita · Cap·~~ania .de rM-inas Gera'ás\, ·so
1bre ~ qure itetid'o nuvii:lo 'º taetudl ~àvernador'"e 
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Capitãó General da fuesm'a Capitahia, com ·cujo do do vosso zelo pelo bem do meu real serviço, 
parecei· fúi servitlo confOTtnár ...me: hei por bem vos havereis nesta materia· com aquella vigilan
~pprovll.r e coaôrl:nat· aquelle cstabel<1eimento e · cia e fiscalisação que pedem obj~ctos taes. Re
Fabrica de Pofvora, erec'ta ·em Villà' Rica, Capí commendo· vos mais a execução de quanto fui 
tàhia de Minas G'eraes, de que'isão proprietarios servido 01·denar a ''ossos antecess0res relativa
o Sarg-ent'o Mor José nent'o Soares, Francisco de mente a 'este mesmo assull:lptb, ·péla (i)Utra carta 
Paula Dias Bicalho e outros' interessados, conce regia de 15 de l\hio de 11808 .e av,is•@ d.e· 16 de 
l:lendó-lhes, além d>as' liberdades, isenções e fran:i Agosto do mesmo anno, queiontasteis copias dos 
quez&s de 'q't'i-e goz·ão' as· mais fubri•cas .destes 'rn~us vossos sobrndit0s ,officios ,'a1'érni··d@ que mais con~ 
Reinos', privilegio exclusivo, ífar~ quê na mesma tém os •outros avisos a que ali :vos. referis, tanto a 
.Capitania . s_eja por 'Ora unica e privativa, não l•espeíto da compra q11e se deve fa:i;er de salitre 
podenêlo por tanto nenhum outro fabricante 'do em bruto para a minha Real Fabtica desta CôTte, 
mcstno geaero ma'nipula-lo nem 'vende-lo, tllntd empregando-se assim o melhoramento do quánti'
em grosso como poi· miudo, ·sem· que seja pri~ tativo que se possa dar na rev~nda da polvora aos 
meiro . bom prado no depositos da minha •Real habitantes dessa Capitania, .como em continuar
Faienda, a quem os ditos pro'prietarios ·que ora des a remet'l:er as necessaTial; prnvisões <leste ,ge
são e ao diante forem, ficão obrigados a vender nero para ·as Capitanias de Gc-0:raz e l\1at(ll-Grosso, 
toda ·e quanta polvora 'Se manufacturar, pelo es que-tanto con-vem conser:var em .estado de defeza, 
tip'ulado preço de 320 i·s. cada hum anatei, sen procurando finalmente ajustar c'Om as respemivas 
do da fina, e 300 rs. da grossa, na conformidade .font'as de Fazenda, com© já fôra ordenad@, o 
da ébndição a que se sujéitárão perante 'a Junta embolso deste artigo de despeza. O que tudo 
da minha Real Fazenda da dita 'Capitania; con me pareceu participar-vos para vossa intelligencia 
serva'ndo-se porem livre o commercio deste ge e sua devida execução. Escripta no Palacio elo 
ncro como tenho ordenad·o, quando ·na-maneira Rio de Janeiro, em 16 de Fevereiro :de 1816. 
sb'bredita fôr prime'iro comprada á minha Real PnrNCIPE com guarda. 
Fazenda pelos preços geralmente esrabefocidos 
nos estancos desta Côrte, nos das Capitanias pe.r 
onde he romettida ·da Real Fa•brica da ~Polvora AVI:SO DB 22 DE FE'VERErnO. 

d•er!a para o dito fim, ·e que naquellé caso deverá j• 


Manuscripto authenfícg, 
ser sempre acompa:nJ:lado da respectiva guia, pela 
qual se lcgalise ondé foi fabricada ·e ·vendida. 

Em virtude do ofüci'o que Vm. mé dirig'io em Ori:Ieno 'finalme'nte ·que os que contra vi'erem •a 
data de ·2·1 élo c·0rrente ·mez, p:u;tlbipo a i'm. queestas 'tninha·s réacs 'lfüposiçoes, qt'le quero e man
ja se achão expedidas na d'ata dest~ as or'den,_$do que por este ilecre'to só'tnente se cúmprão .e 
ilecessarias- a·o Commandante e •Go-vernador :dasguardem, cncorrão e. Jlhe sejão applicadas e im
Fortalezas de Santa Cruz •e Vil.Iegaignon, p.ara postas, não só ·as penas estipuladas pelas ord-ena
mandarem receber pelo-s respectivos .Al,m'oxarifes ções do Reino e !'egtlmentos de 'Fazenda, oontrã 
no Real Et·ario, a quantia de ·8o rs. dfarios pal'a os que dcsencaminhão os reaes füreitos, ·UÍas as. 
o sustento de cada hum dos pres_os que forjo 'paraque eu fôr mais 'servido 'e que _' )·esetvo ao meu 
ali remettiao-s, por a-viso de 16 do corrente mez, "real arbítrio. O 1'1arquez·Çe Aguiar, etc. Palacio 
fr.io se tendo logo expedido estas mesmas ordensdo Rio de Janeiro, em ~6 de Fevereiro de 1816. 
por se julgar serem desnecessarias, á vista do que ·-Com a ruh11ica do i'rincipe Regente N<Ysso Se· 
já se acl1a determinado e se tem praticado emnhor. 
identicas circunstancias, ·e isto ·mesmo communi
co ao Tenente General enéatregado Uo 'Governo 

CA'.IIT A R'IlG'I·A. DE 16 'DE 'FEVEREIRO. 
·das 'Alfmas da 'Côrte e, Pro vincia. Deos guarde a 

Manuscripto authentico. " Vm. Paço, em 22 de Fevereiro de 1-816. ~.:1\far
que·z de Aguiar.~ Sr. A11tonio Fiüppe Soares de D. Manoel de Portugal e Castre, do meu Con Auilrada de Ilrederode. -Acha--se ·no<Lív. de Reg. selho, GovernadO'r e 'Capitão General da Capita de Correição do Crime ~ Cô:_'f:e e Casa, a fl· 4 v.nia de Minas Geraes. Amigo. Eu o Príncipe 


llegente vos envio muito sau-dar. Tendo subido á· 

minha'real presença os voss0s-officios de 1'0.delMaio. 


DECRmro DE .25 UE-E'E~.1:mmno.do anno ·pro'ltimo 1pass:ado, 1e de 28 rtle·, J:aneino do 
-corrente, 'sobre bs 11ecynettimento-s 1que os acompa~ Manuscripto authentico. 

· ·nha,·ão., ido Sarg,ento i\1ór José Beilto S.oaL'es, 
IFrimcisco de J.foula •:Diás .illicallio, e .mais 1soci.os :Po-r justos 'motivos. que-·me·forâ'(> presentes: hei 
proprletarios da Fabrica da Polvora estabelecida 'pdr-b'em cmrceCler'a ..Antonio .Fernanües' l\ia'chado, 
qessa, C4pital de Vi!la- Riça ~ sup,plicando~me a ·1'heS'onreiro ela i\1fandega de·sta· Ciaade, 200':/:tJ rs.1

.g11aça 1de •lhes ap.pirowar e 'coofinnai1· aquelle .esta 'par 'an'no para ·queb'ras, p'ag@s a qua'1tei's pela 'f'o· 
ibelecimento, ·isobrer ocque 1déstes •o lV!o-sso·p·avecer., 'lira do Real Erarie. <9 ;Conde ·lla ·Il'arca, 'etc. ipa. 
·cdm o 'qll'e eO'nf'd11man·d:o..:fue, fü:i·ser'vido mantlár 'ltl'cio ào -Rfo de 1Janc'iro., -em 'z5 de 'Fevereiro de· 
eipeélír na· data de hqj'e b decreto Cl.a copia_·ioC1u '1.18 {6.- Cdnra rubrica dn Pr.inéipe 'Regente 'Ncrs

.sa, .qu;e ,fará .parte idesta .minha carta rqgia., .ao ~se 'Senhor. - Erxtnaliido ·do Liiv. !4º de ,Reg. ·tie 
.rqual1fa11ais dar todo 'Seu"d:evido rcdnt.eiro cumpri- 'JYeci'l!trJs ' iJ:os •annos de ' 1.&1~ a Junho· de 1-81'8, w 
mento no que fôr de vossa competencia; esperim- 1Jí. ' J 66 ·v~ 

I 
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DECRETO. Dil 2 DE UA.RÇO. 

Manuscripto authentico. 

Sendo muit-0 conveniente ao meu real serviço 
que' os papeis da Cham::ellaria l\lór, pela,compli
cação que muitas vezes offerece a conta dos di
reitos velhos, sejãó sempre contados e examina
dos por mais do que huma pessoa: hei por bem, 
annexando ao officio de L<rnvad0r elas Glosas e 
de Contador e Re:vedor da mesma Chancellaria, 
que Antonio Luiz Ferreira ue l\'.lenezes, Louvador 
das Glosas, sil'Ya tambem de Contador e Revedor, 
vencendo p,or este novo encargo 2oo:ti:J rs. de 
ordenado, e os sal·arios comp.etentes da conta <los 
papeis e sentenças, &endo estes dobrados quando 
pelo regimento o devão ser. AMesa do Desembar
go do Paço o tenha assün .entendido, e faça exe
cutar com os despachos nccessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro, em 2 ele l\'la~ço de i816. -Com 
a rubrica do Principe Regente Nosso Senhor. 
A cha-se no Liv. 1 º de Reg. de Dec1'etos, a fl. 225 .v. 
e 2>26. 

PROVISÃO DE 2 DE MARÇO. 

ManuscriptQ authentico. 

O l\1arquez de Aguiar, do Conselho de Esta
do, etc. Faço saber it Junta da Real Fazenda da 
Capitania de S. Paulo_, que re~uerendo por este 
Real Erario Salvador de Oliveira .Bitancourt, Al
moxarife da Real ~azencla da Pr.aça de Santos, 
augmento do ordenado que ora percebe, por se 
achar oner~o de maior trabalho no cargo . que 
exerce, e consegGintemente com mais respons.a;
bili(iade~ foi o Principe Regente meu Senhor ser
vido , em attenç.,ão ao exposto e ao desempenho 
de suas obrigaçães, augmentar-lhc ao seu orde
nado mais 5o:t/:J rs. annuaes , para ficar perce
bendo o de 2oo:ti:J rs., na conformidade do que 
vence o Almoxarife dessa Cidade. O que se parti 
cipa á mesma Junta para sua intelligencia, e 
para que assim o cumpra. Tristão Rangel de 
Azevedo Coutinho a fez no Rio de Janeiro, aos 
2 de l\;Iarço de 1816. -João José Roddgue5 Va
reiro, nojmpedimeqto do Contador Geral, a fuz 
escrever. -:-1\~arquez de Aguiar. - Ea;trahida a 
ft. 154 do Liv. 3° de Reg. de Provisões ea;pedic/,as 
prtlá Contadoria Geral da segunda' Repartição do 
Thesouro. · 
, ' li 

PROVISÃO DE Ú. DE MARÇO. 

Manuscripto authentico. 

D. João por graça de Deos, Principe Regente 
de Portugal, Brazil e Algarv.es, etc. Faço sa-ber 
a vós Juiz de Fóra, Vereadores e mais Officiaes 
da Gamara desta Cidade, que- sendo vista a ÍOfor-
macão que déste3 sobre a suspensão da , calci),da 
. •. d ' • . · h. ' da 1 ua o Lav-rad10, ha tantos meze~ empac ada 

.com pedras e entulhos, procurando inculcar nel.- • 
la que ignoraveis e&ta suspensão, a qual procedia 
unicamente de nãa se haver pago ao arrematante 

. · 
.0 que se devia da calçad? díi oo,tra p11rte da mes
ma rua, e pretextando ao mesm()., teµ,ipo estP, 

~ 

escandalosa parada com as obras ordenadas pelos 
avisos de 26 de Julho de 1814, e de 8 de Abril e 
1 o de Jullt,o (*) cio anna passado. E conhecendo 
desta sophistica informação, que ella só tende a 
c:illocar a falta de consideração e de respeito que 
o Juiz. de F<ha .e .o.s Ver,e,aclor.es do anno preterito 
tem aos Tribunaes .desta Cô.1te, pois que assim 
como despotica e insubord.irladamente fizerão o 
seg·undo pagamento cla ponte de A.ndar.ahy, im
portando em tres mil cruzaêlos, estando duvida
do este pagamento pelo Procurador, e a du ' 'ida 
por decidir na Mesa do meu Desembargo do Paço, 
muito melhor e com mais justiça podião ter sa
tisfeito a insignificante quantia de 6oo:ti:J rs. ao 
sobredito arrematante, da mesma fórma por que 
o tem feito aos seus protegidos~ estabelecendo 
hum novo me:io de dependencia com o celebre 
invento das portarias ( metlrndo nunca usado ) 
con.tra a fórma .da lei~ sem as quaes não paga o 
Thesoureiro parcella alguma ., ainda que se lhe 
apresente o compete,nte mandado de paga. Por to
dos estes motivos, c0nformando-me com o pare
cer da referida Mesa, em que foi ouvido o Desem
bargador Procurador da minha Real Corôa e Fa
zenda: hei por bem, por minha immediata reso
lução de 29 do mez passado, ordenar-vos q_ue, 
guardando a devida preferencia das o,bras deter
minadas pelos sobreditos avisos, façais concluir 
sem mais demora a mencionada ,calcada da rua 
do Lavradio, para que se torne livr.e. e seguro o 
transitQ indispensavel para o exercicio e frequen
cia dos Tribunaes. E advirto ao mesmo .Juiz de 
Fpra e Vereadores que servirão no anno passado, 
que sejão mais exactQs no cumprimento dos seus 
deveres e na consinJracão devida a todos os Tri
bunaes desta Côrte. Cumpri-o assiro, fazendo 
registar esta n.os liuos competentes. O Principe 
Regente Nosso Senhor o mandou pelos Ministros 
;ihaixo assig.nados, do s_eu Conselho e seus De
semb,argadores do Paç.o. João Pedro l\:la;ynard da 
Fonseca e Sá.a fez nq Rio ele Janeiro, a 4 de l\'Iar

ço de 1816.-Bernardo José ele Souza Lobato a 

fez éscrever. -1\'.lonsenhor Miranda'. -Bernardo 

José da Cunha Gusmão e Vasconcellos. -Aclia

se a fl.. J 4.1 e v. do I,,i'P. 1 º .<ie Nota,çiJ.o das Ordens 

que se expedem pela Mesa do Desembargo do Pa~o . 


A VISO iDE 4 DE MARÇQ. , 'h 

Maouscripto nulhcntico. 

Iilm. . e Exm. Sr.-Havendo o Principe Regen
te: 'meu Senhor deferido aos requerimentos de 
J\)sé Bento Soares, Franciseo de Paula Dias Bi~ 
calho, e outros proprietarios de huma fabrica de 
pblvora ereota em Vil, la Rica, que supplicavão a 

1 
. 

(') Op avisos meu~ionado~ nesta pr?visão são dirigid~s ' 
ao· Senado da Camara do Rio de Ja·neiro, e lhe determ1· 
n?o: o i • que ,fique encarregado João de Souza Motta da 
obra da praç11 do Capim, e da mudança que para ali se dev.e 
fa'.,~er do pelo~r.inho,; o i• ,_ ~ue trate de remediar ao,s 
i!lco~modos de que se que~xao ,os mora~ores da rua do 
Ouvidor; e o 3°, que com a posnvel brevidade faça con
C'/rtar por arreinata)litet, ou a jornaes, as principaes rQ.lls d.a 
.<;.;~?,ade. . · 
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real ãpprovaçãd e confirmação dáqu'éllé estabelé- relàçao dos nomes dos conitf"i.buintes, dás quantias 

cin'lento; e teltdo o mesmó augusto Senhó1· 11lan por qúé tenhão su):J'scriptó , e do eSp'e'Cial objecto 

Çlado ou Vir -o <Wrual Governad'ór e Ca,itão Gene_. para que são consig'l'ládas·, e óutrosim para qu.e

·t'al dà re~peétiY.a Capitania de Mióàs Geraes, com · nelle contióue sempre aberta a mesma suhscrip"' 

·cujo paMcer foi servido c1Hifürmár-se, mand0·u ·ção, afim dé nãó ptívai' a outras limitas pessoas, 

'ªº sobredifo respeito expedir o deci·éte- e carta igualmente animadas dé tifo honr0sos sentimen

regi à, cujas copias são as foclusàs, as «juaes órá· tes; da' satisfa9ão dé dóirtrfüuiren'l para hum es-' 

manda rémetter á Real Junta da Fàzenda- dos ta•belecimeótd de tãó tnanilfesti\1 ei gera\t utilidade. 

Arsenaes d·o Éxétci'to, a quetn V. Ex. as fará pre' O que f>'articipo á V. S. pará fia:téJ! cdnstar aos 

sentes para sua inlelligencia. Deos guá•rde a V .. E:t. mais negociantes. Deós guatdé' a V. S. Paço, 

Paço, em 4 de Março de 1816. - Marque'l. de em 5 de Março de 1816.~Marquez. d·e Aguiar. 

Aguiar. - Sr. Vic'eóte A.ntonio de Oliveira. - Sr.' Fernando ·Carnei.ro Leão.. 

Acha-se a fl.. 146 v. do Liv. 2° de Reg. dos Avisos 

das Secretarias de Estado, dirigidos á Junta da Fa


PORTARIA. DE 5 DE PtlA.RÇO.zenda dos Arsenaesi do EaJePcito, Fabricas ·e Far1di

~ões 1 debaia;o do n. 869. · Manuscripto authenrico. 


Havendo a'l:guns negocian'fes destá Praçá feito 
AVISO DE 5 DE MA.RQO. a Suá Alteza· Real 0 Principe Reg-entê t.ô.êu Se_. 
Mnntlscripto outhérltico" nhor , a generosa offerta dé voluáfa'tiànaénte 

sul:rscreverem para a: formação de llum capital' 
- O , Prinoipe Regente meu Senhor, dignando·-se qàe deverá ser' empregado etn acções' do Banco 

.be'nignamente aceitat a generosa offerta que, em do Uraiil, e cujo réndiménto a'nn'u'illl ficará sendo 
testemunho cie gratidão pela elevação deste Esta ... privativo e perpetUàmente applicado para estabe
do do Drazil á preeminência de Reino, lhe tem lecimenfos que p'romóvao· a: iostrlfc'ção Mcionttl-: 
feito os negociantes desta Praça, de formarem he o mesl'llo ãulgusto Senhor servido ordenar, que 
hum capital, cujo rendimento seja perpetua:men-' na Secretatia do referi'do Banco não sómente se 
te applicado para ,estabelecimcntos que promovão faça hum tegisto separado dós n·omes d'os subscílip
a instrucção nacional: he servido ordenar a V. S. tore , das qu'antias por q'ue strbserei"er'ê'm, e does.: 
(por ter sido na sua augusta presença o orgão da pecial' objectó· para q'ue sãó consigp<adas, mas 
re ferida offerta) : tambem·con~in'úe abért'a d~orá em diahté a: mesma 

1, • Que no· seu real nome agradece aos sobre- subscripção, e se técebào a!s quantias cem que 01'1.I 

ditos negociantes este memofavel rasgo de gene""' trás' q·uaesquér pess'oas· de igua1l pal!riotismo e lib~'-' 
rosidade, expressando-lhes o quanto o seu animo ralidade hajão de éot'itri!buir no faturo ,para lium 
foi penhorado por tão liberal demonstração, tanto objecto de tão transc-endertte ufüida'cl:e ; ffoa·ndo 
<lo seu exemplar patriotismo, como do affecto e obrigada a .Turrta d1o sohreditã Banco a• fazeJ.f ré..: 
lealdade de que elles tem constantemente dado gularmcnte subir todos os sei's mézes' ,, á esta Se-' 
provas para com sua augusta pessoa. creraria de Estado dO's Nego'cios· do _Ilrartiil (ond·e 

2. º Que lhes participe que Sua Alteza Real tem se· deve forma:lisat' hum1 seg1md-o registo do roes.,. 

determinado, que os novos estabelecimentos se mó'theor), a relação das pess(}as t'.Jlie su'ceessivà

jão erigidos nesta Cúrte, afim de que os descen mente forem contl'ibuindo, e dvs• seus Pespécti'V·és 

dentes dos autores e voluntarias contribuintes donatívos. O que participo a· Vm. parà sua· ia• 

para a formação de hum beneficio tão vantajoso telligenchr e regulár execu9ão. D'é_os guai'de a 

e perenné, hajão de pr'eferivelmeute utilisar-se Vm. Paço, eni 5 de Março de 1816.-Marquei 

delles. cte Aguiar.~St. Direeto,I' Prés'idéat'e da Juntéf do 


· 	- 3. • Que d me'smo Senhor tnàndará unir ás Cá' na11ca do Il'r'azil. 

deiràS das sciencias, que prcsentemerlte existélii 

nesta Côrte, aquellas que de mai's se houverem 


PR()VIS.ÂO DE 5 DE MARÇO.dé ctéàt', em o-rdem a cumpletar lturri Insfüufo 

Ncademico que compréhenda não só ó ensino da'S Manuscripto authentico. 

Scienciás' , mas ao mesmó tempo o das bellas ar-

tese o da sua applicaÇão li industri'ã; o que cón- O l'rlarquez ·de Aguiar, do Comselho de Esta

frihue de facto pm'a a ci~ilisàçao e prosperida:cfé' do, etc. Faço s-aber.á Junta da Real Fazenda da 

das nações. . · Capitania de Pernambuco, qu·e sendo p1'esente ao 


4. • Que Sttâ Al~eza l\eal íncmnbe aos prop'tióS' Prírtoípe Regente meu Senlidr a ,informação da 

sullsclt'lpt'orés a escolha d'e algum ou alguns d'entre fiiesma J'tu:ltá; de r6 de Máia de 18'11 '· sobré é 


' Si, páta, tia c'ónfol'l:Ílídadé da o'fl'eria, receberem e . reqüerimé1HI> de Guilherme Patrício Càvatcante 
iréil1 succes·sivàniente empregand'o em acções' dó· JJe:i!erra, MmoX'arífe d'os A'.I'm'azerts Reáés dessa 
Jfarrco dd°ikárlI os paga'mentos paréfaes dá stilisl.. C.apitani.à, s'upplfüandó' a• graça' de cóncedér-se
cnpçâo· offereicida, de~endo a final subir a:e'Sta Se'-' füe eutro Fiel párá a Repárticão do E~el'cit'o, 
cret'aria de E'stado dos Negõcios d'o lfrazil, parl:l ·víst'ô o aetual dão pvder aeudir ás func'ções< inlie
ser gU'ardad'a no seu .Archivo llum'a relaçâo dos; rent~s a esta :Repartição: foi o mesmo aú1gust-0 
subscriptores. e dos seus respectivós donativos. Senhor' servido cdncedér o suppiicàd

1

0 ' Fiel, s"eó'""' . . 
ó.º Que mandará expedir ordem aos Dirccto· d'o est'é próvido pela: difa Junta·, e ilórl:ieado pelo 


.res do Banco do Brazil, para que formem huma respé'cti'Vo !linox:arife,_com t:ddas1às Ihesmàs élau• 


:roow u. 5ó 


http:PR()VIS.�O
http:Carnei.ro


198" ANNO_-DE ,1816. 1 

sulàs com que fôra·provido o Fiel que actualmen
te existe, percebendo-o.ordenado annua1 de ioo:tíJ 
rs., pago aos qua.rteis pela respectiva. folha. O 
que se participa ú d.ita Junta para o ter assjm 
entendiclo e executar, , sem duvida ou embaraço 
algum.. Joaquim Evaristo de Campos Quaresn1a 
a feq, 1n e. Ri.o de Janeir,o, •e1:n 5 .de Março. de1 18 i. 6. 
--,-João Carlos G:orr~a de Lei!IlOS, no impedimen
to do Contador G.eral, a (ez escre1·cr.-; Marq1ttez 
de Aguiar. -E:vtrafúda do Liv. {~· de R eg,, Gernl 
de Ordens expedida;s·âs J~ntas de Fazenda, a tfl.. 62. 

DECRETO .DE 8 DE· MA.RÇO. 

Coll. Braz. 

1 
Querendo dar ús minhas Tropas do Exercito 

de· P·outug.al novas pr9vas, da minha rca~ clemen
cia" na occa&iiio em que a sua situaçã.o. de.ve· me- . 
lhora1· ·em muitos· pontos, mediante as. prnv.iden
cjas do no ;v:oregnlamento q,ue fui-~ervido ap,provar 
e. manilar pôr .em execução: hei por bem conceder 
hum perdão geral a todos ·M Officiaes Inferiores, 
Anspeçad-as, SqJda.rlos e Tambores que tiverem, 
tido a infelicidadg de qes~1~ tar dos seus rcspecti
-v os Corpos, e ;de se :apartar de suas ,bandeiras-~ 
oom•tanto porérri. que niio ,estejão ' ~ulpados · q.e.-. 
outros crimes mais do gue os de deserção simples, 
e.que se apresentei:n-nos seus Reg~mentos ou Cor
pos, ou ao Gover,nartor ela Província .ou Praça,. 
a saber:. os qu,e estiverem nos Reineis .de 1.',or- \ 
tug;al e A.lg-arves , dentro elo prazo de tres me~es. 
dep'ois da puhliçação do pr.esente decreto naq,li,.el~ 
les Reiqos; . C· os que ~stíver,i;;~ fóra, cjentro do 
prazo -de seis nrnz_es ,depois da. referida public;i,çã·o;. · 
e por quanto. pódj'! acontecer q,uc algun.s de _taes . 
indivicluos. tenhão passado a este Reino d,o Brazil: 
so·u servido qye em tal caso. lhes aproveite , esta-. 
gTaça de perdão-geral, .hu:ma vez qMe se ap.resen.
tem ao Gov.ernaclor e Capitão General, 04 GoYer
nador da Capitania em que se acharem, deJ)tro do. 
prazo. de seis - ~ezes., contados do. cli.a da publiea.-' 
çii:o deste <le Greto .em cada huma d.qS .Cap.itanias,, 
onde ,cleveriiõ,. JqgQ. e.Dtrar a servir nas Tropas 

· de Linha da mesma '. Capitania. O Nfarquez dtjl 
Aguiar, etc. Palacio do Rio de Janeiro., em 8 de 
l\larço de 1816. - Com a rubrica elo Principc 
Rcg·e nte Nosso Senhor. 

PROYTSÂ'O DE fll.· DE MARÇO. ..Manuseripto authenlioo. 

D, João p()t' g.ra~a ele DeO's,. Príncipe il,çg!'l!1te 
ào ,Reino Unido .ele Portu~·al , .. B_ra.z.il. e A.lgar
ves, etc. Faç o sahet· a vós G o~· ernador. e Cap,itão 
Genen1l. da Capitania'. c\.a. Bahia,. que constanc!.o. na 
minha au~usta presençaª' ne·cessidad.e·. qµe ha de 
·lmma Cadeira de primeii;a,s letras na, PO:V<')ação 
ele Jequjriçá, Te~mo da Vi;lla de Valença da, Co
m arca dos Ilhéos: hei poi: hem crea.1', a re.fe,dga 
Cadeira oom o orde:nadi;> estabelecid0 p;ira seme
lhantes Cadeiras. O qu,e mando partiqipar-Jos 
para ;i proTerd~s , ~m ,cgnçurso na fórrr,ta d.às mi~ 
nhas 1:~aes ordens.. O l'rin,~ipe P.egcnte Nosso .se

nhor o mandou yor seu especial mandado pe'los 
Ministros abaixo assignados,. do seu Conselho e 
s.eus Desem~argadores elo Pa<_rn. Joãe.Pedro i\'lay
qard da. Fonseca. e Sá a fez n:a Rio ele Janeiro, a 
i.4 de Março de 1616.. -Bernardô José de Sou:?a 
J,obato. a fez esc1;cver .. - -José de Olivei1~a Pinto 
Botelho e Mo~qu.eh a. -1\fonsenho~ l\1franda. 
A cha:..se â fr-. 1{13 e v. do. Liv. 1 º de N@tapão das 
Ordens. q,ue .se. ea;pedei~i peta llfesa do Desemb~wgo áo 
Paço. 

PnovrsÃe ll.E 14. DE MARÇO• 

Ma nus~ript"o aulhcntico. 

D •. João por graça de Deos, Príncipe Regente 
de Portu g·a l, Brazil e Algarves, etc. Faço saber 
a vós Governador e Capitão General ela Capita
ni a ela Bahia, que constando na minha real pre
sença a necessrdadc que ha para a educação ela 
mocid"adc, de huma C.adeira ele primeiras letras, 
na Freg·uezia de Santa Vera· Crqz ela Ilha de Ita
p>arica: e confonriando1-me c0m· o· vosso parecer: 
heh·p.or l;icm crear na referida Frcgue;.;ia a·men
cionada Cadeira, vencendo o Professor de Lia o 
mesmo ordenado estabelecido pa ra os de iglilaes 
Cadeiras na mesma Capitania. O que mando par
ticipar-vos para · a proverdes de Professor habil 
na fórma idas minhas rcaes ordens. O Príncipe 
Regente Nosso. Senhor· o mandou por seu espe-. 
cial rnanda-<lo pelos ~lfoistros abahrn assignados, 
do ~e u Conselho e seus Dcsembargaclo.rcs-do Paçw. 
Joãp, Pedro Máynarcl da Fonseca e· Sit· a fez no 
Ri() ele Janeiro., a ·14 cle· l\larço ele 1816. -Ber
na:rde> Jos& cle•Sou'Ln Lobato a fez escre,1ei·;-Ber
narflo Tei:xieira Coutinho· Alvares de· Carvalho.
Monsenlhor· 1\1.iranda.-Acha-se 111 (T.. 1q.3 do Liv. 
\·º d!ll Nntapão das Ordens que. se empedem pela Mesa 
do l(esemúai·go do Paço.. 

A.v,rso· DE 1.8 DE MAnço. 

M•anusc:ripto authcntico. 

rpm. e Exm. Sr. - O Principe Regente meu 
Senhor tem o.rdena<lo ao Brigadeiro Çomman

·d_ante da Fortaleza de Santa C1~uz , . que os r_epi
bos das muletas dos tiros• que claquella For.tale
za se fazem ás em.ba11cações que des~becleccm ás 
ordw1s de.l,la,. e que até agora .se rem.et~ião ao 
Quartel General,. sejão remettic\os d'ora em dian
te ú Real Junta da Fazenda do Ars.enal do Exér
cito; determ~Mndo-se oulrosim. aq mesmo Com~ 
mandante que o uroducto d'as ditas mulctus fosse 
applicado ús 'obras da Fortaleza, como até aqui o 
tinha .sido, fazendo· â. conyeniente carga. ao Al
moirnr.ifc dá ·Fortaleza, cuja conta dc,•e ser. · to
illf!<.la. pela tjle:>ma. Junta .da Real Fazen~a do Ar
~ern~l. . O, qfü~ p;l.tr~icipo a V. Ex.. para ·qu,c fazenclo
Q. pr,esept!'! na·,~pnté). assim se exccu:te .. Deos guav
de·à V. Ex.. Paço,. cm. 18 de· M.ar\)o de· 18,t.6. 

li 1 ' '• • • , 

11.ªRCfUf~ do. itg,uiax.,--Acha-se a (T.. 1,45 do Liv. 2° 

qe,lteg .. de Avisos dirJgidos â Janta da Fazenda tio 
Ai·~en<J\ dq ,Exerci/o de.b4~xo do n. 867.. ., 
- i 

' • e> 

http:illf!<.la
http:heh�p.or
http:Mo~qu.eh
http:constanc!.o.na
http:B_ra.z.il
http:naq,li,.el
http:P�outug.al


a ANNO DE 1816. 	 ·199 

ASSENTO DE" 26 DE MARÇO. 

Delgado. • 

Aos 26 dias do mcz de Março de 1816, em Mesa 
grande da Ca&a ela Supplica·ção, se pvopôz pela 
Desembargador João de , Carv,alho · Marten~ da: 
Silva Fe,rrão, a ins~ancias . cio Adv<>gado Man@el, 
José de Figueiredo, •que 'litiga com o Procurador 
Geral dn liquidação dos fun(los êla ex:tincta €om- . 
panhia elo Gram-Pará e Maranhão, como Juh 
Relator da causa, Escrivão F1·ancisco tle Sou;,ia 
Pinto e .l\1ansa~llos, na presença. do Sr. J@ão ',An
tonio Salter de Mendonça, do Conselho do F.rin
cipe Rcgen~e Nosso Senhor, seu Desembal'gador 
Jo PaÇ,o, Procuradol' da ..Cotiôa, e Chancelle1· da 
Casa ela S.upplicaçã9,. que ser,ve ·de Reg;cdor, se 
o § 6° dos capítulos e .condições da fostituição da 
ref'erilfa C.ompanbia, confirmados pelo alvará de 
7 de Junho de 1 755, se devia entendei· extensi
' 'amente éomo o q,neda e.ntender o Advog·ado du 
Procurado1· Geral ela liquidação dos fQndos, da
quella Companhia; d;:indo·Se inteir.a fé aconta 
corrente que, se acha a fl. 18 v. ea fl •. 19 clgs au
tos, .po.r ser extrahida dos linos da Companhia, 

· ou se se devia 	entender restrictam.ente conforme 
as palawas do mesmo § sobre OS· negocios 'tico
nomicos da C0mpanhia? Assentou-se, por uni
formidade· de votos dos Desembargadores elos 
Aggi·a vos al?aixo assigna.dos, que .aqudle § se 
devia t!ntencler ex,tensivamente· a1 respeito da ques
tão da ·conta corrente de que se rra.ta, não &Ó por
que os livros das contas do.nde se extrahem as 
correntes dos de''eclores erão ordenados pela 
Companhia, e clevêrão ter plena execução con
forme a dispo~~ão do_citac1o §; como porque 
dispondo o § 37 dos mesmos capítulos e condi
çêes ' que as dividas á eompanhia' de ~ualqner 
qualidade que fossem, se e-obrassem como a~ da 
Fazenda .Real, e processando-se estas po1· contas 
c0rr.cntes ex:trabidas dos livros, na conformidade 
do tit. 3° ela lei <le 22 de Dezembro· ele 1761 , as
sim se devião .processar as da Companhia, de
fendendo-se os devedores pela maneira decretada 
na citada lei : assim se tomou este assento que 
assignou o dito· Senhor e os Ministros que v'otárüo. 
'--Arauj0•. -Dr. 'Guião. -Dr..' Sou1la e-Azevedo. 
-Pereira. -Ifor.gcs Silva. - Ribeiro Saraiva.
Tavares de SequP.ira. -Teixeira Homem.-Este
ves.-'- Como• Regedqr,. Salter. 

.UVARA' DE 4 DE ABRih•. 

Coll. Braz. 

Eu El-Rei faço saber aos q4e este meu alvará 
virem; que tendo crea~o a nova Carnaiica de Pi
racatu ,- ra13signando-füe os limites q·ue me parecê
vã~ proprios, ·na fórma do ahará· de 17 de Maio 
do ailno passaifo .. de i.81•5.; e representando-me os 
po.vós da Campanha do A.raxá, que comprehen
de os dous Julg·ados e Freguezias de S. Domin~s 
e· Desemboque, es grandes-incommodos que sup
portão em V·iverem sujeitos aCapitania e Comar
ca de Goyaz,: cuja .Capital lhes fica •em distancia 
de mais· de 150 lcgoa·s ,..,sendo-lhes muito penosos 

os recursos de que frequentemente necessitão; ao 
mesmo passo qµc estanqo el!es sujeitos á Capita
nia de Minas Geraes e á Ouvidoria de Piracalu 
que lhes fie~ proxima, ppdem ser · mais facilmen
te o,u.ví'dos e soccorri<lo?, nas suas depenclencias , 
sem serem obrigados a :desai;nparar as suas casas 
e cultura~ das ·suas terras'· .:ficando tambem ~~is 
desembaraçados ~ promptos para se empregarem 
no meu real serviço: e querendo eu evíta_r-lhes 
tão penosos incQn venientes ' · e .pro,mover as com
modidacles daquelles povos, .que, pela sua indus
tl'Ía e digna applícação á lavoura, se fazem dignos 
da minha real contemplação; conformando·me 
com o parecer da .l\1esa do meu Desembargo do 
P'a90, qne snbre este objecto me consultou, ou
vido o Procurador da minha Réal Corôa e Fazen
da; hei por bem separar e desannexar da Capita
nia e Comarca dé Goyaz os ditos dous Julg·aclos 
e Fréguezias de S. Domingos do Araxá e Desem
boque, com todo o terr'itorio cpie lhes pertence; 
e mando que deste alvará em diante fiquem per
tencendo ú Capitania de Minas Geraes e á Comar
ca de Piracatu, fazendo parte elos limíte.s desta. 

Este se cumprirá como nelle se contem. Pelo 
que mando; etc. Dado no Rio de Janeiro, a 4 
de Abril rfo 1816. - 'REI com guarda. - Co.m os 
~egistos competentes. 

DECRETO DE 22 D·E ABRIL, · 

M~ nn·scripto authentico. 

Tendo consir!eração a haver-me representado 
o Dr.. Thomaz Antonio de Villa Nova Portugal, 
do meu Cóns'elho, Desembargador do Paço e 
CTrnnceller Mor deste Reino elo Brazil, ser muito 
conveniente ao meu real serviço~ que haja mais 
hum official elo registo na Chancellaria l\'lór, por 
ter mostrado a experiencia nao serem sufficientes 
para o prompto expediente ddla os tres que des
de a sua creaÇão ali servem: hei por bem crear 
hum quartó lugar de Official do Registo na mesma 
Chancellaria l\'16r : attendendo a capacidade e 
mais partes que concorrem na pessoa de Ár,itonio 
de l\ienezcs VasconceUbs ·de Drumond, sou ser
vido fazer-lhe me.roe d·elle , para o exercer coqi 
as mesmas obrigações que estão a cargo dos 
mais tres O:fficiaes, entrando na repartição dos 
emolumentoll na 1'6rma elo estilo, e conservando 
sem embargo ela lei em co.ntrario o ' o.fficio que 
actualmente tem de Escrivão e Guarda Unos da 
mesma Repartição. A Mesa elo De~embargp do 
Paço o tenha assim entendido ,e faça executar com 
os despachos necessaríos. Palac,io do Rio de Ja
neiro,.em. 22 de Abril de 18r6.-Com a rubri~ 
ca .d~El-Rei Nosso Senhor.-Aclta-s~ no liv. i º 

ele reg~sto de Decretqs, á fl. 227 v. 

· DECRETO D'E 22 DE ABRii.. 

Manuscripto a~hentico. 

Tomando em qonsideração. a generosa conduc
ta, fidelidade e zelo patriotico que tem mostrado 
José Gonçalves Teixeira, Fidalgo d.a minha real 
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Casa, nos in'lporta'nteS donativos feitos á favor da Dl!Cl\E1'0 bE 13 bE MAIO. 
n'linha Real :Fazenda: hei pot· bem fazer-lhe mer

.J Manuscri'pto alltbentico.
cê de h'm'na A1caidaria ~1ór para se lhe verificar 
em huma Villa, que s.erá obrigado á limdar bll$ Querendo dar .ó. .Dh>isão de Voluntarias Reaes 
terras que possue na Capitania do Maranhão, afo do Principe huma.espeeial ddmonstrnção da mi
rando terrenos a habitantes brancos no numero nha ·rea.l lienevolencia' pala l:iéa vontade com que 
ho menos de 5o casaes, e fazendo á sua custa éa tem ,vindo serviv-m'C neste meu Reino do Drazil , 
sas da Camara, Cadêa e mais despezas da erec• e pela excé!Hmtl! di'stiplina com que tem execu~ 
ção da mesma Villa. 'Palacio •do Rio de Janeiro, ;tado na ·minha augusta presença aé tnahobras em 
22 de Abril de 185'6. -'Com a rubrica de '.El•Rei que, debaixo das ordens do seu illo.stre Chefé, o 
Nosso Senhor. ~Acha-se no Li'V. 4de 1•egisto de De Marechal Geral Marquez de Campo Maio!', tem 
Cl'etos a f7.. 1 8 1 v. . sido exercitada pelos seus ·respecti1"os Generaes, 

Commandantes de Corpos· e mais Offi.ciaes, os 
quaes todos me tem <lado em todas as occasiõesALVARA' DE 26 DÉ ABRIL. 
as 111ais decididas provas de zelo e lealdade: sou 

Coll. Braz. - Delgado. po1· tanto servido e me pràz fazer mercê não só• 
mente da gratificação de hum vintém poJ' dia aos ~ú F:l-'I:lei faço saber aos que este meu alvará 
Soldados e l\'lusicos da mesma Di'vi~ão, e de que com força de lei vkem, que sendo-me presente, 
semclhantemente deve competi!' aos @filciaeS Inem consulta da Mes.a do meu Desembargo do Pa
feriores della., em quàr.tto estiver clestacatla neste ço, com audiencia ~o Procurador da minha Real 
Reino., mas tamhem da restituição completa da Corôa e Fazenda, a pretenção de alguns Juizes 
.somrna que se lhes deduzia pàra a compra de jados Orfüos deste q:ieµ Reino do Brazil; que pre
quetas de policia, dragonas de franja verde, ponvalecendo-se, do regimento de 2 de Maio de 1751, 
teiras é pinceis : e outrosim, hei por ben'l cfue á.e de algumas provisões posteriores~ tem arroga
primitiva denominação de 'Voluntarios Reaes dodo a si as vezes de inquirir e contar nos Feitos 
Principe se substituirá dé hoje em diante a preeque per.ante eUes se processão, sendo repetidas 
minente dennminacão de Voluntarias Reaes d'Elas queh:as dos 'Inquiridores e Contadores que im
.Rei. O Marquez de' Aguiar-, erc. Dado no Sitio de plorão a minha indefectivel justiça para serem 
SI. Domingos, em 15 de Maio de 1816. -Com arestitui d os áqnellas dependencias propdas dos seus 
rubrica de Sua Magestade. _,_Acha-se na Ga~etaofficios; e querendo eu pôr termo a esta preten

. n • .5 <.(e 22 de Maio de 1816.ção, apoiada na tná intelligencia que se tem dado 
ao dito .regimento: sou servido declarai·, que aos 
Inquiridoi:es e Contadores das 'Villas e Cidades de CARTA DE LEI DE 13 DE M·AIO • 
. Brazil pertencem as lnquiridorias e Contadorias 

Coll. Braz. - Delgádo.dos Feito.s process.aclos nos Juizos dos Orfãos, na •· 
·fórma das ord. do liv. 1°, tit~ 86.e !)1 :; e que só f. João por graça de Deos, Rei do EB.eino 'Unino caso de não haver Inquiridor ou Contador no _ do de Portugal, Brazi.l e Algar.ves,, etc. Faço;Districto., e nos casos expressos em direito he que saber aos que a presente carta de lei virem., que
os J uizes dos Orfãos podem inquirir ou contar nos tendo sido J>ervido unir oa meUB .fü;inos de Por

.saus Juízos. tugal, Brazil e AJganes,, para qo.e ·juntos .consti
Pelo que mando., etc. Dado no Rio ele Janeiro, 

tui~sem, como effectivameqtc ,constituem hum 
a.os 26 de Abril <le . 1~16. - REI com guarda.  aó e mesmo Reino; he·,regular e consequente o
.Com Q.s registos competentes. incorporar .em hum ;;(J e~cudo 11eal as armas de 

todos os tres Reinos,, as.s~in,, ,-e qa mesma fórma 
·DEC.RllTO DÉ 7 DE tJA.lO. qu~ .@ Sen~or Rei D; Mfon.s9 ·~II,, de gloriosa me

rnona,, unrndo oµtr .o.i:a ó .Re1Qo dos Algarves ao 
Coll. Braz. de Portugal,, u-µio ;t;unhem as 11µas armas .respec-

Querendo usat de clemencia com os individuas , tivas: e qccm;rendo que ;pará .este eifeito o meu 
que tiverão a infelicidade de d.esertar dos differen Rei1no . ~o Brazil 11indíl não tem 11rmfls qµe carac
tés corpns militares qa Capitania d(! Rio Grandé terisem a bem merecid11 pi;ceqiinencia a .qµe me 
de S. Pedro, apartando-se das suas bandeiras.: aprouv,e exalta~lo . : hei ,pot .hem ,e· me ,p.raz orde.
hei por' bem perdoar-lhes o crime da deserçrãô quê :Qar o seguinte.: · 
conuncttêrão, assim áquelles que existirem nas 1. 0 .Que o Reif!O qo "Brazil ~tenha por .arm11s 
meus Domini,os, como os que se achem fóra del,. · liu~'la esphera ,armillflr qe ouro em ,campo .a:t!ul. 
les, com tanto porém que taes desertor.es ~e apre~ ll •º Que o 1escqdo ,re.al pqi:;tuguez,,, inscrtpto na 
sentem nos seus respectivos regimentus dentro rlo • G~t11 ,esph(lra ,flr;millar de ouro erµ .campo ,azul_, 
prazo de 20 dias, contados da publica~ão des~e ,cortf huma 1cotq1l .sa,l:r1ep.ost11,, fiqqe &endo ele hr@~e 
decreto. O Conselhv Supremo Militar o tenha as. ,em d~ante a.s ,;mDas do Reino Unido de P't>r~ugál 
.sim entendido e o faça publicar, expedindo a11 ,e d? illrazil e ~lg;uves1,_ e c\iis ;~ai& Palites inlre,. 
ordens necessarias para esie effeito. Palacio .d(> gfantes d:n ~inh~ M·mraTclfr11, · 
Rio de Janeiro, em 7 de Maio de 1816. ,-::-Com a 5. º Qqe estas- QOVfl'S a11mas .sejão por conse.. 
;r~brica d'El-Rei Nosso S,enhor. .. · guinte a.s que unifortnemeiite se h?jâo de eropre· .. 

,gar em todos os estàn'da11tes, bandeiras, sellos 
l~11es e .cunhos de ,mqedas_, aJ!S~lfl .c~mo .em tµdo 

I 

http:desertor.es


ANNO DE HU6. ~01
IJ 

rpais em que até agorll se tenha .feito uso das at·
mas prnéedentes. ' 

E esta se c11.mprirá como nella s·e ,ll'ontém. Pelo 
que mande, etc. Dada no Palacio do, Rio de J a
neiro~ aos 15 de Maio de 1816. ~EL-REI com 
guarda. -Marquez de Aguiar. - Com os registos 
competentes. 

ALVARA' DR 15 DR MAIO. 

Coll. Braz. 
' . 

_ Eu El-Rei faço saber' aos q~1e este álvar~ vi
r'em, que sendo-me presente, em ·consulta dá Mesa 
do Desenibnrgo do Paço, a necessidade ' qtíe ha
via de se crear hum 'lu!íar de ,Jujz de Fóra Letra
do para a Villa do Rio Grande da Capitania de 
S. Pedro; não só porque conferido a mesma Vil
la e seu Tem10 mais de dezoito mil habitantes, e 
facílitand·o o seu . porto de mar hum commercíó 
rantajoso de importação e exportação, se acha
va nas circunstancias ~le outras Villas ·ás q'uaes 
hei concedido semelhantes graças; mas tambern 
porque ná multiplicidade dos litigios que ali se 
diSCjltião, vacillava continuamente o direito das 
partes pela impericia dos Juízes ordínarios, com 
detríi;nento notavel dÇ) 'bem publico, e da mais 
prompta administração da fostiça; e querendo 
eu augmentar o progresso de civilisação daquel
les habi~alltes_, _para cujo fim he indíspensavel 
que as mmhas lei~ tenhão sem estorvo, huma hem 
entendida applicação e exacta observancia; por 
todos esteS' respeitos;' 'hei por bem, c9nforman
clo-me com o parecer da mencionada. consult~, 
em que foi ou\lido o Desembargador Procura
dor de minha Corôa e Fazenda, crear na so
l1redita Villa hum lugar de Juiz de F'óra do Ci
vel, Crime e Orfãos, o qual servirá com' os mes
m.os Escrivães 'e Ófficiaes cóm ·que actualmente 
servem os J uizes Ordinal"ios .e dos Orfaos da re
ferida Villa; cujó$ lugares, pela creação daquelle 
de Juiz de Fóra, ficaráõ desde logo supprimiilos; 
e tera o mesmo orderíado, aposentadoria ' e pt!O

pinas que _percebe o J'ui ~ de Fóra da Villa de Por
to Alegre, cabeça da respectiva Comarca: 

Pelo que manchJ, ele. Dado no Palacio do Rio 
4e Janeiro, a 15 de Maio de 1816.-REI com 
guarda. - Cam os registos competentes. 

' 
JIR<i>i\"lSÂC!I DE· 20 DE MAIO, 

' Manuscriptq authentico. 

D. João"por graça de Deos, Rei-'do R:eino 'Uni- 1 

do de .Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço saber 
.a -vÓ's· Ouvidor da Comarcá- da B·a.hia,, qtte send0-· 
,me presente, em repreS'Cntação de JÍJão Manoel 
·-Vieira da Fonseca, Procui·ador da Camara dessa 
Cidâde, e informação que com aucliencia desra 
sobre ella deu o Goverr1ailol' e· Cq.pitão General 
dessa Capitania, o modo iUegal e arbitrario com 
que os Vereadores, esquecidos do fim util a q& 

-são.,destii~ladas a.s. ue-ndas do C<msei'hre, as~em sem
,pi'.e consumido· em .fosiivid~d.es ,. aiwgment0s d:e 
.uncfena:dos e pFopinaS1; . ·e se(!Ído:-m~ iamh'em pPe>
-sente cr r.equeri~nt-Gi ~sob'ite o ·q~ iprormo.u o 

TOMO II , 

Conselheiro Chancelle1· dessa Relação, ouvindo 
"B. Camara, Nohre9Ja e Povo) caí que os Vereado
res do anno ele 1'8 .1o me pedião os relevaase da 
·g\osa feita naque\le anno ás contas, pelo Ouvidor 
cla Comarca, que então éra o Desembargador 
Lt,1iz Thomaz Navarro de Camp@s, e lhes pcrmit
tisse a repartição elos dous terços das coimas fei
tas por .ella, ou por seus Almotaceis, e a conH
nuação das propinas,. ou >hum ordenado pr0po1•
cional para elles 'e os mais Officiaes acostumados 
a recehê-las, o (ij_Ue igualmente me supplícárão 
os quatro Ministros triennaes dessa €ldacle, fun
dados na antiga posse e no pagamento do!! nu vos 
direitos dos seus lugares, em cuja 10ta9ão se at
tende ús referidas propinas, as quaes se lh&s sus
pendêrão em consequeneia da portaria do Go:ver
nad·or• e Capitão General, de l $de Julho de 1811, 
1.1té últerio1· decisão minha .; aHendenclo ao referi
do; a-0 .que sobre 'túdo l'es~ondeu o Desembarga
dor .Procurador da·x:ninba Real Corôa e Fazenda, 
com informa9ã9 do Desembargador Juiz dos Fei
tos della, e as mais que se ·file· e.xpendeu em 
consulta da Mesa do Desembargo do Paço; com 
cujo parecer fui servid.o conformar-me 'JlOr im
mediata resolu.ção minha l de 5- de Março deste 
anno : hei peir hem abolir para sempre to'das as 
propinas ordinarias e é<xtraO'rditJarias ', e ainda 
mesmo a ~itul-0 dc-lumi'narja'.s ou outro qaalquer ; 
por mais especioso .que seja; sem embargo da 
carta reg'ia d~ 15 de_ l'farço de 1701, e da provi
são de 16 de Se~embro de 176~, pondo-se tam
bem por esta fórma em intei:ra observancia a 
carta regia de 7 de Agosto de 1769, na parte con
cernente a semelhantes propinas dos Governado
res; relevando aos sobredifos Vereadores ·dares
tituição a que pol' fo>rça da glosa estão obrigados. 
Não sendo porém conforme com a minJ:ia real 
beneficeneia, pt•iva-los int'eira'mente de hum: sub
sidio ápprovado pela sobredita carta regia e pr'O
visão, qúe faz 'Parte ~la , sua subsistenéia, , e até 
entra no cálculo da lét a'Ção para o pagame'n1'.i> 
dás 'novos direitos dós re~pecti vos lugares : hei 
outrosim por bem conceder'-lhes a quantia c·e·rta 
e inalteravel de 2oo:tfj rs. por allno para cada 
h'om dos ditos Ministros, e de' 120:/j) 1·s. para cada 
"Y.ereadoq Pro'clirador e Escrivão, ·pagos pefas 
rend,il.s· dó Conselh<!l, desd'e o dia em·qu·e deixáI'ifo 
dé perCe'ber as -l:aes propinas por effeito da .glôsa 
e portaria do ·Goy'el'nâdor e Capitão General; a 
·erxemplo elo que se praticou com ·os' Ministros ela 
Refo~·ao da mesma Cidatle, por pro'Visão de 7 de 
J'ánefro ·l'le 1741 , da qual c&mpensa:ção gozaráõ 
tambem os mais · em·15rega'dos· que as recebião, 
ipélo regimento' de 1r5. ele Abril de 1709, pela·fór
-ma que eu fôr se1•1Vido \lrh-rtra'r'-lhe:s· E porque 
muito convém acaut~la>r es prejuízos que se se
guem da imperfoi~a árrecaclação das rendas do 
<J,onselho e d<!l excess'o ha '5t1a" d,espezá: orrl:en9 
que,, á exeepção da fe'sti vidacl'e ele S. João, que 
eon-t;inua11á· a celebral'•se na 'mesma Jgr~ja,, sém 
•outl';t despezac mais (!file a neée's'sa·ria para· a cera 
della• e decencia1 do c\iillto divina, se façifo todas 

•a:s(majs n;àcSé, GáTl~r-i:/Juüi-dlo a' €ama'l'a pm·a as d'e 
$1 FHip;pe e S. 'tiago, A-njó'€ u'iltod'io, e Visitaéão, 
e~m a·q~~tltia d-e-15./J> rs. parà cada·huma·; para 
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"" a de S. Seba~tião, com a de 5o:tf> rs.; e para ·a 

de S. Francisco Xavier e Santo. Antonio ' de Ar
goim, com ·a .de 5o:t/J rs. para cada huma; a de 
Corpo de Deos porém se fará com toda a pompa 
e grandeza, sem comtudo dar-se cera senão ao 
Clero e a.os Cavalleiros dàs tres Ordens Militares; 
que o prodocto das, coimas , ainda mesmo das 
feitas em Coneição da Cama1·a, entre em t!)da a 
sua totalidade para o cofre .do Conselho, sem que 
dellas percebão parte alg,oma. os Verea.dores ; que 
a este mesmo .cofre se recolha o producto de ioo 
rs. que po1· cada cabeça de gado pagão os criado
res, applicando-se para o .fim a que foi destinado, 
e tomando delle estreita conta. o Ou vi'clor ela Co
marca nas que lhe derem do rendimento do 
.Conselho. ·Por tanto, mando-vos que cumprais 
e façais inteiramente cumprfr esta minha ordem 
como nella se contém, registando-se nos livros 
.da Camara e da Ouvidoria, para a todo o tempo 
constar que eu assim o houve por bem. El-Rei Nos
so Senhor o mandou po1' seu especial mandado 
pelos l\'linistros abaixo assignados, do seu Conse
lho e seus Desembargadores do Paço. João Pe
tlro Maynard da Fonseca e Sá a fez aos 20 de 
l\iaio de 1816. -Bernardo José de Souza Lobato 
a fez escrever. -Monsenhor Miranda. -José de 
,Oliveira Pinto Botelho e Mosqueiro. - 'R egistada 
.a p.. 158 do Liv. do Reg. deste Juizo. 

PROVISÃO DE 20 DE MAIO. 

Manuscripto authentiC'o. 

D. João por graça de Deos, Princi.pe Regen
te ' do Reino Unido de Portugé\l, Braúl e Algar
ves, etc. Faço sa.ber a vós Col'regedor da Comar
ca de S. M.iguel, que sendo vista a vossa conta 
ele 5 de Fevereiro de 1S1 2, sobre a violeata 
prisão praticada por Fr. José de Santa Mar
garida, Custodio Provincial dos , Franciscanos 
dessa Ilha, contra 'Fr. João Nepomuceno, religfo
so da mesma Custodia, e o que della informou o 
Governador e Capitão dessa Capitania; tendo 
consideração ao que respondeu o Desembargador 
.Procurador da minha Real Corôa e Fazenda: sou 
:servido approvar tudo quanto obrastes ace1;ca 
.desta prisão, por bem da provisão de 51 d~ Julho 
d_e 1775, muito mais .sendo o dito Religioso Pi:o
fessor regio de phi19sophia, de cujo exercício não 
devêra ser privado, em prejuízo da educação 
publica, -sem previa participação ao. Governador 
e Capitão General, e ao Bispo Diocesano, a quem 
tenho encarregado a direcção das escolas publi
cas. Po1· tanto, mando-vos que, ch_amando á 
vossa presença ao Custodio Provincial, lhe estra- · 
nheis no meu real nome todos os procedimentos 
praticados com o sob1·edito Fr. João Nepomuce
no, a cujo respeito não se dão outras provicleo:
cias po1· constar a sua ·morte. , E fareis registar 
esta nos livros dessa Correição, e--nos registp-s 
da rt;ferida Custodia. El-Rei Nosso Se·nhor o 
m andou pelos Ministros abaixo assignados, d,Q seu 

. Conselho e .seus Besembargadores do· Paço.. João 

.Pedro Maynard da .F.onsec.a e Sá a fez no Rio _de 
J aneiro, .a ·20 de n-Iaio ge 1816.J-;- Bernar:do J,os.é 

de Souza Lóbato a fez escrever. - Monsenhor 
Miranda.-José de Oliveira Pinto" Botelho e Mo~
queira. - Ai:ha-se a p.. 1í14 v. e 145 do Liv. l º de 
Notapüo das Ordens que se npedem pela Mesa do 
·Desembargo ,do Pa,:o. 

ASSENTO D,E 21 DE MAIO. 

Delgad9. 

Aos 21 dias do me·z de Maio de 1816, em Mesa 
Grande dos Aggra vos da .Casa da Supplicação , 
na pres'ença do Sr. João Ántonio Salter de. , Men- · 
.donça, do ~onselho de Príncipe Regente Nosso 
Senhor, seu Desembargador do Paço, Procura~ 
-dor da Corôa e Chanceller da Casa da Supplica
ção que serve de Regedor, se lerão embargos fl. 
-26, oppostos ao assento fl. i v. ; e por plurali-' 
dáde de votos dos lVlinfatros abaixo assignados se 
assentou receber e julgar provados aquelles em
·bargos·, para effeito ele se reformar o dito assen
to fl. i v., po1·que o § 6 da Instituição da Com
panhia do Gram-Pará e Maranhão nada dispõe a 
respeito de autorisar as contas extrahidas dos li
vros da mesma Companhia. E posto que pelo 
§ 57 daquella Instituição, se concedesse o pri vi
legio executivo á Companhia para cobrar as suas 
dividas, cõmo as da Real Fazenda, comtudo não 
'dispensou a legalidade com que as di_vidé\S 'da Com
panhia se dev~m provar, sem cuja prova não 
pócle executai· as dividas' não sendo bastante a 

. esc:ripfuração elos livros da Companhia; porque . 
como hµroa <:;ompanhia p"articular, poste que 
au'i?risada ' por Sua Magestade', não podem os 
seHs 'livros fazer prova contra terceiro sem se 
"juntarem os Autos das Arrematações das Fazen
das vendidas, ou outro qualque1· titulo dessa di
vida,, porque o terceiro se obrigas~e a sua solu
çãq; não fazendo argumento .as execuções ema
nadas do Real Erario, tanto 'pela ª?toriclade des
te Tribunal, que não tem parallelo com a Com
panhia, como porque as contas do Erario Regio 
·sãoi extrah~das por Officiaes juramentados, e as 
"da Companhia poi; Officiaes ,particulares da sua 
esc~lha. -Além disto, os privilegios devem ser ex
pressos; e a Companhia não mostra algum que 
dispe~sasse.a l'egra ge~alque ensina fazer a es?rip
tur.açao, somente prova contra os que escr1ptu
rãq , e nunca contra terceiro. Por esta fórma 
se houve o dito assento por reformado : e por 
assim se assentar se lavrou o presente, que as
sigpou o SI"< Chanceller com os Ministros que 
votárão. -Arauj,o. -Dr. Guião. -B,orges Silva. 
- :Pereira. -Teixeira Homem. -'.Bacellar. -ES
te:v1es.. -Tavares de Siqueiua. -Ribero Saraiva. 
..-pr. Souza e J\.zevedo. -Como Re~edo:, S,ahet'. 

r • ' 1 ; 

DEcRETO 
• 

·DE 2 DE JUNHO, 
1 

' 
... 

, 
• 

Coll.· Braz. ' 
1' 

, 

i 

'i 

j 

- · Çonsiderando quanto se faz necessaria a form~
«;ã~ de hum sy!ltema que regule as relações ,com- · 
-merciacs entre_os, differentes domínios da minha 
.Cufôâ; e que, p~cor~endo aosin~onvei:iientes pro ~ 

" 

http:Princi.pe


203 .ANlfO DE 1816. 
"' 
<luzidos por hurna l0nga serie de annos; bem co

mo pelas alterações resultantes dos recentes acon
tecimentos politices, promova em g1tr.al a pros
peridade dos meus vassallos; e senda certo que o 
mei.o, mais proprio para obter-se hum utiL vesul
tado na for,mação do sobreclito systema, he o de 
.empregar neste importante trabalho pessoas' doú
tas e vers.adas em ma terias economicas,e commer
ciaes: sou por tanto. servido orllenar ao Marquez 
<le Aguiar, do mem Conselho .de Estado, Ministro 
.Assistente ao Despacho do Gabinete; e ao Con~e 
ela Barca, do meu Const)lho de Esta,do, Ministro 

, e· Secretario de Estado dos Negocios da Marinha 
e. Domínios Ultt·amarínos, que hajão de convocar 
a conferencias, que serúõ presididas por hum ou 
outro dos refer~dos Ministros, aquellas pessoas 
que, tendo as qualidades acima designadas, pos
são dar pa11eceres uteis, ou informações exactas 
sobre cada hum dos objectos que se houverem de 
tratar: e outrosim ordeno qne das Secretarias 
Je Estado, ou de quaesquer Archivos se forneção 
memorias, planos, contas ou documentos, e to
dos aquelles papeis. que poderem contribuir para 
a elucidação das materias que se forem discutin
do; devendo o resultado final das conferencias 
que se fizerem sobre cada hum dos objectos, su
birá minha real presença para eu resolver como 
julgar mais conveniente. ps mesmos Ministros e 
Secretarios de Estado o tenhão assim entendido 
e o fação executar. · Palacio do Rio de Janeíro ~ 
em dous de Junho de ·1816. - Com a rubrica de 
Sua Magestade. 

ASSENTO Dll 8 DE J .UNllO. 

Delgado. · 

Aos 8 dias do mez de Junho de 1816: em Mesa 
G.rande da Casa da Supplicação, e na presença 
c1·0 -Senhor João Antonio Salter de Mendonça, do 
Conselho de Sua Alteza Real, Procurador da Sua 
Real Corôa, seu Desembargador do Paço, Se
cretario do ·G_overno da Repartição dos Negocios 
<lo Reino e Fazenda, e Chanceller da Casa da 
Supplicação, que serve de Regedor das Justiças, 
presentes os Desembargadores de Aggravos abai
xo ássignados, se leu a portaria do Governo des
te Reino de 27 de Junho do anno proximo ,.pas
sado de 1815, que mandou tomar assento solire 
o reqnerímento em que a corporação do officio 
de ourives do ouro pede a suspensão do despejo, 
ordenado por seótenças de aposentadoria con'tra 
João Jqsé Ribeiro, ourives, em quanto não hou
·ver sentenças da in~tancia superior que passem 
em j~lgado, visto estar munida com o alvará de 
J 2 de ·Maio de 1758, e decretos de 5 de' Novem
bw de 1760, e de 27 .d.e Fevereiro de i 802, de
olarantlo-se agora, se o assento de 25 de Julho 
de 181 l coinprehende ou não o caso de que se 
trata, regido por legislação particular. -Assen
tou-se por ·huma quasi unanimidade de votos'+ 
que o referido assento comprehende o privilegio 
de_ aposentadoria desta corporação, como a de 

.·todas as mais que a tem, ,para serem ouvidas eom 
suspensão~ na ·fórma que se declara no mesmo 

assento, quanto ã Ord . .elo Liv. 44 no tit. ·25 S l • 
-Mas havendo sentenças que determinéi;ri o des
pejo,. de"l(em estas ·ter .a devida. execução, como 
acontece . . ª todas as mais em ·causas summarias, 
posto que deUas se tenha interposto o recurso i:le 
aggravo ordinario ou appell aÇãó. ...,... Que a ·roes:. 
ma suspensão lhes não compete nos casos espe
cificados no tit. 2li do ,Liv. 4° da Ord. do pr., 
porque estes não forão excep'tuados no mesmo 
assento, nem podiào ser á vista ele sua narureza 

· 	 e clara disposição que não admittia declaração. 
E como o pleito-que motivava este novo assento 
,declaratorio do primeiro, era comprehendido nó 
terceiro caso especificado no pr. do tit. 2li do 
Liv. 4º da referida Ord., deveria por isso mesmo 
seguir o •curso geral das causas summar'ias que 
lhe competia. E para não entrar mais em duvi
'Vida, se tomou este assento que o mesmo Sr. 
Chanceller que serve de Regedor assigt1ou com 
os Desembargadores e Ministros que nelle votá
rão. -Corno Regedor, Salter. -Dr. Guião. 
Miranda Alarcão. -Doutor Velasques. -Leite. 
-Fonseca Coutinho.-Dr. Faria. -Teixeira. 
Dr. Souza Sampaio. -Ribeirn Saraiva. -Tava
res de Sequeira. -:-Araujo. -Dr. Souza e Azeve
do. -Teixeira Homem. - Pereira.-Bacellar. 
Veiga. -Gomes Teixeira. - Esteves. - Amai:al. 
Coutinho. -Miranda. -Corrêa. -Borges e Sil
va. - Pereira dos Santos. -Guerreiro. - Bra~ 
ga:nça. - Garcia Ferrão. 

l'ROVISÃO .Dll 10 DE. JUNHO, 

M~nuscripto authentico. 

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni
do de Portugal , Brazil e Algarves, etc. Faço 
·saber a vós Ouvidor da Comarca do Itli, que sen
do-me presente a vossa representação, em que 
me pedíeis para essa Comarca a observancia do 
regimento dado em lo de Outubro de 1754, para 
as Comarcas das Minas, não só pela disposição 

· do mesmo geral para a Capitania de S. Paulo, 
como tambem porque actualmente elle se obser
va em algumas Villas desta Comarca; e tendo 
consider.ação ao que, com resposta do Desembar
gador Procurndor da minha Real Corôa e Fazen
da, e informação do Desembargador Juiz dos 
Feitos della, se me expôz em consulta da Mesa do 
meu Desembargo~ do Paço, com cujo parecer fui 
servido conformar-me por immediata resolução 
minha de 5 '1 de Julho do anno passado: ·hei por 
bem indeferfr a vossa represent.ação, e declarar
vos, que na fórma do § 17 do sobredito alvará, 
elle só póde tei· effeito nas Villas ·e lugares onde 
houverem minas actuaes donde. ·se extrahia· ouro, ' 
e se paguem quintos, o que· exactamente cum
prireis e fareis cumprÍt', registando-se esta nos 
-livros dessa Ouvidoria para constar. El-Rei Nos
so Senhor o mandou pelos Ministros abaixo assig
nados do seu Conselho e seus Desembargadores do 
Paço. João Pedro Maynard da Fonseca e .Sá a 
fez no Rio .de Janeiro, a 10 de Junho ele ' 18i6. 
.,.-·Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever . 

,-Iµonse!1ho1· Almeida.-· Monsenhor Miranda. 



ANNO DE 1816. 

- Por foi mediata resolução de Sua Magestade de 
31 de Julho de 1815,· em consulta da Mesa' do 
Desembargo do Paço e despacho -da mesma de 17· 
de Agosto do dito anno. -'Áclia-se •a•P. 3 v. do 
Liv. 2° de registo de ordens ea;pedidas pe_La·Mesa do 
Desembargo do Papo. 

PROVISÀO D]i: 10 ·J1E JUNH0. 

Manuscripto .authentico. 

D. João po1· g1•aça de Deos , Rei, do Reino Uni~ __-' ... 
elo de Portugal, Brazil e Alg·arves, etc. Faço 
saber a vós Ouvid011 da Comarca de Sergipe de 
El-Rei, que sendo-me presente o requel'imen.to 
dos moradores da Villa de Santo Antonio e Almas 
de Itabaiana, sGbre que informastes com audien
cia da Camara, Nohre0n e Povo, no qual allegan.
do -os gravíssimos prejuizgs que its suas lavouras 
('.ausavão gs ga(lol! que no estio manda vão os pro
prietarios lançar nas mattas visinlias, me pedião 
confirmação da p.ostura por vós feita em audj,.en
G-ia geral de Correiçij:o com todas as solemnidades 
da lei da .Reino, prohibindo os g·ados nas refe
ridas mattas, .com as pe11as n.ella de'cJ.aradas para 
fazer-se em aberto. e sem o.ercas a cultura e lavou~ 
ras dos mesmos mo.radores ; e attendeDdo ao re
ferido e ao q~e sobretudo resp.ondeu o Desem
bargador Procurad&i· de minha Real Corôa e-Fa
zenda_, sendo ouvido, hei ·por b.em C(l)nÜ.rcnar are~ 
ferida postura c.om clecla1:ação de que seráõ pe_r
mittidos os gados unicamente~ de que .os suppli
cantes precisare1:n para as suas l'avolll'a;;, e as Ya
cas necessarias. pa.ra :Q uso.do leite, tenüo-o po
rém debaixo de cercas particula,res com a p.ena de 

. 2:/J) rs. E mando-vos •que assim o cumprais 
· .e façais inteirau.iente c.umpl'ir , mandando re

gistar esta nos .livros da sohredita éom,1;1roa e 
da Ouv;idoria.- El-Rej Nosso Senhoc o m ando u 
.pelos l\'.linist,ros abaixo assigoados do seu Con"

",selho e seus Desembargad0res do Paço. João 
Pedro Mayna11d da Fo.nseca e Sú afez no RiS de 
Janeiro, a 10 ele Jmoho de 1816.-Bernavdo 
-.Tos~ deSou~a Lobato a fez escrever.-r-Mons,i
nhor Almeida. -,-Monsenhor Miranda. ~Áci1a-se 
a fl.. 2 t:. do L.iv: 2° de registos ·rJe ordens<.6$pedidas 
-p~la .Mesa d,o Desemúai·go·do Paço. 

b.LYAI\A' DE 14 YE JU NHO. 

~!gado. 

· l:.u El:Rei.faço saber ws queestel;lh~rá vivem·, 
qüe t.cndo mostradq a exp-criE)'.Ocia ' a necessldad.e 
·que ha~ ·para 'ª boà admin~stração e pàli:cia _dos 
Hnwitaes M:ilitar,es do Reino d,e Por~9g·al; alte11a•r 

-por m~d±ücaçoes ap119pria.das á nova organ.isaçãq 
.a 4i.st1·ibui9~0 dq ~eu E/{eFcifo ,, algumas•1fas dis.
·p.<;>sições do regulamento pa.ra o~ mesm0s· Hospi
-:taes~ ma•ndad.a obse,rv:a1· pelo meu alvará de ~-7 , 
,_de Março de 18.05; 'Dão sentl@.s1,1ffici:ente!J as ul

eriores pravidencias do reguromeóto p·Fovisuri'o 
.que.os Governado1;e~daq1,1.elleReino fi,zetão •pt©r cm 
. e!X:ecu~ão interínamente, por p<0rtarfia: qtte-e~pedi
-f.~G pàu.a'e~se effeito: · ~ott ~fh-v~da determüi.ar q.';le-o 

1. 

~obredito regulamento de 27 de l\inrç@' de· 1805 haja ' 
de tcF o seu de,,ido cumprimento, e 1Sicv.a de, go
''erno par.ai-Os Hospitaes l\'.IilitaTes cl0s Reinos de 
Por-tug;al e Algarves, em tudo que não fôr con
trarid ús instrucções ql!Íe baixão com csfe, assig
nadas pelo Ma1,quez, de Aguia.1·1, do Conselho de 
Estado, Ministro assistente aq Despacho, encar
r·egatlo interinamente da B:epartição dos Negocios 
Els<lit'angeiros •e .da G.uerra, as quaes seráõ consi"
der.adas como expJi.caçã0 e iampliação d·o dito re
g1,1.lamento. de a7 de l\'larço de 1805 ,, e seráõ ob
servadas como parte d-0 mesmo regulamento, 
üeando sem effeito as · disposi~ões que lhe foreni 
contraI'ias ,. e os regulameratos 'OU quaesqaer or
dens posteriores. 

E este se cumprira tão inteiramente como nel
le se contém, etc. Dado no Palacão do Rio de 
Janeiro, em 1(~ de Junho de 1816. ~Corq. a as
signatura d'El-Rei e a do ~1inistro. 

SECÇÃO PRIMEIRA. 

TITYLO PRIMEIRO. -Do estahttlecimento e ctassi{i:ca-

.ção, e destin~ dos Hospitaes Militares. 


1. º Os Hospitaes .destinad_os para o tratamento 
da tr-0pa seráõ permam~ntes ou foterinos, 

2. • Será.ó considerados como Hospitàes per
manentes .os que se esta-belecerem nas Praças e 
sitios em que costuma havei'. guarnição. Nestes 
H,ospitaes ser1~õ recebidos, .em tempo de gtl'erra , 
.aq~1el1es doentes que víel'.em do Exercito, e ~em

1 d . 
p,r.~: os a guarmçao. . 

~· º Os H ospitaes in.terinos s.eráõ divididos e~ 
.(lu~s classes: a 1~ de fixos e a ~· de amb;ulantes. 

aqÍ~~l!e:~;a;~~cs~~~~le~~~!~:e~ ~:~r;~0~e ~:~~.~ 
:ra no Grànde Quartel General do Exercito, ou 
tr1t11uelles lug·a rcs que se julgarem mais ,proprios 
,para receberem os doentes elos Hospitaes amhll
laqJes, e que segl!-ertl as Divi~ões do Exeri;ito . 

:5. • H.ospitaes ambulantes são ·aquelles, qtte se
.gufm as Diúsões do Exercito nas suas diversa!i 
operações, 'as quaes se subdividem conforme a 
f<)r 

1

9a dos Corpos a que são destinados, e as sua-,s 
diversas operações. 

G. º ForroaF-se-hão nos tempos oompetente.s 
Hospitaes a~bulí!ntes, mas aonde houv.er ;,igu~ 
mipe raes, corno .S. P'edro do Su_l,, no 1Gerez, no 
·Al9ane ~ etc., para aqu,eMe~ Militares qu,e ne"'.es
{ii_~~rem este remcdio. 

~ITJl,~O ,1. - EscQlh~ d.o loc((,l e divisaQ int,erio~' 
_ · dos Ho,spi.ta,es. • , 

/ · ~ A escolha dos lugares desti.raad<:>s para Hos-
'Pit1àes em temp.q de paz~ 11e •deter.rpfnada pela 
~collt;icaçãG das l'raç~ e Co.rpos' ·o Rhysiuo Mór 
·cqrlf ·o Ginl!lrgiüo ·Mor, .\lP.<?i:itaráQ •;,ao Gene1'.al<.em 
1Cfü~fe ~1 edifici9 .oia locl).l cler;itro d·os ditos 1u1gare~ 
'q11,f ·•i:ulga1·e~ ma~-p:rop.rios ,parl,l estie .estabeleci
-me,nto? atten.cl·endo iv~nud!'!' d1a., T11Qip-a~ . . 
D ·j:ií•º Em. téIJ?P'G d,~ giner,ra ~eter.DJ.ioa:r!it o Gene>
<raJ;ei:n Qlre(e ao Phísice,> ·OU Ci1rurgião Mór; 111.s 

tlu~.ares , ern q1~1e se hão ~le es.tabeleéer ·oi! lJJ;espi>
itaiirs iaterino_s fixos, a'Ssim ,como os· l'mhulaotes qmie 
~€'1y.erá ha~er, xruirc.a-?do-,lhe· e •.Qµu,te,rg•de TJ?ora~ 
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•
1#tía qu:e: devem• éeniilr; pertencerá«::rosi li'auurtatii-
"0s. escolih.'llr o etliücio1mais. proprio· piar.a o· esta,..r 
'.helecimeot'o • do· Hosp~tal ,. e·para· esst! timf, aquel_, 
le que recebe'r a ordem Mofürirí{ eam. 1fü t1101, e· 
ambos com o Contador, ' e cada hum pela ~ua 
párte nómeárll os e,mpregàdes ·da su-a reparti'çã'o•; 
e fornecerá o Jll'ósp:i.tal d'e· tnd'o o qu~ fôr r.e- · 
«eSS'âl'Í(l) . ' . 

5. • ()uartdo fô'v pr'ecisd fat.iett algunnu ob1ia p·a-râ· 
·. 	 a es'liahelêoimento de- liu!l!l Hosp~'t<l'l· , , (l)'lt · pa1•a.me~· 

lliattar os já e!>1label:e·1,:i.dos ,. owen1'fiili fáze!l alg.úm) 
eoneert© rrecessario·, o Physiea e <SfarOf'glião- M:@& 
(!)! repl!esentà·ráõ ao Genet<al em .Chefe1,- q1re•man-· 
d&tlá• fa"Li!P !>plano e orçamento pel~ Chefe. de En
ge<11f.1ei:ros ·;'. e sendo em ca:mpara1ha l'íl<l'B'd'ap!J pllo-· 
ceder á sua execução ; sendo porém em tempo de: 
p:iz, darú conta ao• Nlinis1J'ro da.Gue1•ra' parac ser 
feita• por 011dem de Sua Magestade' sé· a oh1,a po- · 
rám fô11 d'e petJucna dcsptli,a1,, p!O'r il!X:eroplo, de1 

400·:/JJ ou 5ó0.:t/J rs., o General em. CJrn·fe ai man-· 
dará fazeF. 

4. •• Os plan'O's fl'ai•a a11 sobiteditlla ahrta'S' seváõ 
camhiAa·dos• entre o Chefe ·d·e lilngenheirO's·,- o
P ·V.ysico e Cirurgião l\'lól', e estesi determin'llráõ, 
as· cli't·isées•interiores, e tudoi o• que oceorrer' paira1 
que 0 edificio seja bem.. arranjada, dev.enilo• o. 
€hefe de Engenheiíos conformar-se com elles 
nes ta parte essencialmente necessaria para a· sou. 
hrl!'dita< do Hospival· .. 
· ~. • N. constr1i11::ção· d:e· semel:lnmtlis• ebJ:fàSl p;eti..' 

tencerá1 aos· ()fficiaes Engenheiros que forem en
Ciâl1lleg>Udo& della's ·; os Fac11lra~ivo~ p·ore1ri>-vigiaráõ 
em que as d~visi!>'Cs in-treriores e ·tu·do que perten,_ 
c<! ·ái sa:lubridade do l:fo&pillal se ell1ecutem cq<nfo11~ 
me o plano; e quando assim se não fizer,_d·aráõ1 
poo•ta ao G.ertetal• em Chefe: p·ata dat! a.s•p.r-&vi
dencias-. , 

6. •· Em todo º' Hiospit;aJ l\iti.litar-· pmmta.nente e 
nos.interioos, sempre que fôi' pqssivef, hav;evá, 
enft;rmarias separadas pai a oonval~scentes,. 6. sem 
communicaçã-0 com os doentes; anfermarfas d<! 
reilellva pava. d·espejar as occupadas,, q:t'lalldo' f-0~ 
necessaria pu~ifü:ai1 0 ar; e além di'sso haverá 
tamb·em el)fermarias de mediana g.llandeza para• 
as rn.olastfas con~agfamrs ,. as quaes• serúõ igual:
mante separadas das outt>as enfor.marfas, qtranfo 
fô.r pe:s'si'vel. 

TIT.ÚLO. m. -Da divisão dos Hmpitaes. 
1. • Havierá hum .tfospitar' C'entr.a{, qne; sreJ1ái 

estabelecido em Lish0'a·, aonde- e:xiistir.á1 o-di.spen
satoriG! geral,. tanto de JDedicamcnt0.s• ceme de 
instru.menl:oS' dei cirur.gia, . Jig.adurasJ,. app:are"' 
lhasi-, etc•. neeessarios para. os IiJ ospita.es .. 

· 2 •. 0 Em. oada hnma. das DiviiS'Õesi Mili tar.as . ha;., 
'\terá hum,HnspitaL qill..e servirá' de•cc:ntrn· am;s:IJ-ns.--• 
taesi dessa, D.iivtlsão, e immedfatamento siaj·eita ;mi 
H'espital central'. " . 
, fui' NasiCiclades ou Vülas em qu.e esti;ve~ a1;pu1~-· 

telado qualquer Regimento, haverá hum Hespi~ 
' t~l' des~ioad:ó !!ª tu~ament'o dos tEoentes1 de S!jU 
Covpo. ÂJ3· Praças1 p11incipaes, com@. Ehias, ~eim 
que h<i)aV'er guann«ção: de hum• Batalhã.o ·áurmais,. 
teráõ Hospitaes permanent-es. T.edo1; estes· o sfu:l. 
d.o líl:ospital oeEtrai~ 

.TOM~ ÍI, 

2G5: 
• 4..• Osi Ho.s.pitáeSl d!e Ii>ilvisW<:it,_ mos rlu~\'eS' em 
que houver hum ou mais Regimentos, setráõ as 
Hospitaes desses Regimentos. 

fü,• Quandr0 'o•füteM.itro se' aiuntlllr, eu seja p-a't'â. 
entrar cm campanha, ou par~ quaJqucr outro 
fim, fbrmar-se-hã'o os Hospita·es· intefin'OS' d'os 
:ftospitaes ae D'iv-isão. ~' <1et:ler·al' em Cheffi, Co'rít' 
o parecer· dos primei'rós' 'Faculta.ri vos,. escolhetá' 
aquell'e ou ac{u.efles dos H'ospilaés illterine·g;, qu-e 
nesse caso deve ser centrar, relatiYail'.iente áos 
i'nterinos, e se 'deve. corresp'Ond'ec com o Deposi'... . 
t'o Geral de Lisboa,. e os Hospitaes de D'ivi.slfo 
ficaráõ extinctos em q1'anto não voltarem os 
C'orp.os-aos. seus l'espectÍ'Vos Q'uarteis. 

6. • Os Hospitaes estabelecidos nós luga-res ein 

qüc ha Regimentos' , seguiráõ os mo'virnenl'O's 

d'os Ifo~pita.es de Divisão e se uníraõ' a el_l'es·, 

para dél1es se forma-remos amhulanre·s qire forem 

necessarios. Os Hospi.taes das Praças seráõ ne.sse 

caso os que ficaráõ pel'm anentes, e se augmenta

ráõ como fôr necessario. 


7 .. • Quando. os1 Rospitaes de Diwisãio: ou de 
(;;orpo.s. marchal'Cm paC1a. iovmall os interinos ,. 
ajuntar--se-1h.e-ha 01 num.er01 de emp~egad0& de 
qualquer elasse1 qye·parecei"' ser necessari<00,, alm. 
do qu.e· }J'ão de substitufo os: CimiJg·iões <Ws. g<!m
pos que~ o dev.er.áõ sog:uir... 

SiECÇkO SEGGNDAi.. 

D;o nume.1•0' e' cl:assu dos Médi:cb~ e· Cl~úr'givh· dtl' 
E'xercito, e lJof!i'Cari'os, su·tJ.~ 'gru.tl:uaçó'es e• so'l'do'S: 

Hnm.Phy,sico- Mór e hum Cirul)gião l\'lé.r: co.m· 
a graduação ele Coroneis. e 100:/j). 11s.. de._ soldo. 
p<Ú: mez cada hum . - Hum Deputado.do Pby.sieo 
e hum dito d0 Cirur.g:ião Mór: com. a gracluagãQ 
de, Tenentes Coroàeis e soldo de &:tiJ.rs. p.or 
mez idem. - Seis prh;neiros l\'leclicos. e seis segu.n,.. 
dos Cirurgiões do Exercito.: c.om a.g;rad.uação de 
Tenentes· Cortineis e soldo de 80:/1). rs. JlOr· me:i, 
idem. - Seis. segund'os l\1eclicos e seis segu.ndos 
Cimrgiões : com a graduação de. M.a.j,01·es a fw~. 
rs~ po1: mez idem.-Hum Cirurgião 310.r em.cada.. 
Regimento o-u Batalhão de Caça<lores ,. como: esUí. 
determinad-0 na,org;misação; d·os Corpos-: ,<Mm! a. 
g_raduaç.ão de C'apitão e soldo. d.e J.i3.:tfj, r..s. y.e& 
mez. - Os Ajudantes de Cirurgia determinaGoo..· 
na organisaçü0 cios Cornos: com. a gradnaç.ãn, de· · 
Tenentes e soldo de 15:t!J rs. por mez. - Jij.udilQ... 
tes de Cirurgia dos fJosp)taes Alilitares, cujo nu~ 
mero será taxa'd'o conforme a necessiaade: com a 
g1Jadu:a~ã-0· elo Alfer.es ·e soldo de 15)/fJ:~i pol' Biez. 

Alll'IG.o n. -Boticariós. 

Hum' primeiro ·Botit:a'l'io• ~om 5e{/!/J. 1!1!~· meo,. 
&a~s; . seis •s'f!·gu.ndos <liúrsr, , Jhamip·~va C'adà, ff'O!lpi
tal, com 24.:tfji r.s1 po1"mez1;. seiS" Ajuda.ntosi ®! 
Betfoa1 para o'!! s.eis Hi0spit.aes1 ele Div-iiYJo, <Hllm 
:i-5~ r.IJ,, po11 meu~ , hi;un1 À·j•u d1a.r.Jle· de' Botfoa· patiai 
e.aclai Hospi~aL q,u.e ôãe: fôr de ·Dh\i~o>, . <l0m11'J~ 
per me'Y; hum nnmeF.QJ de: &jtnliantllSl d1.J;Batit~;ei 
Praticantes d:etul'minad'~i pelp Physium Mélr pam. 
ajud'alf~' <f. pvimejUQl JWti(!:a1i0- ® J)l~s~~io 

5~ 
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principal. Os Boticarios não teráõ graduação 
militar. 

ARTJGO m. - Contadoria e fiscalisaçiio· da Fazenda. 

.. Hum 
\ 

Contador Fiscal com· as obrigações de
claradas no regulamento, com 1 oo:t/J rs. men
saes; hum Official Maiar, que será o Thesourei
1·0 e ajudará ao Contador em todas as suas incnm
hencias, com 5o:tf> rs. por mez; dous primeiros 
Escripturarios, com qo:tf> rs. por mez cacfa hum; 
dous segundos ditos ·' com 5o:/j) rs. por mez idem; 
dous terceiros ditos-ou Praticantes,, com 15:tf> rs. 
por mez idem;. hum segundo Escriptnrario . que 
seja destinado a escre,•er com o Physico Mór, e 
outro destinado pa1·a o Cirurgião Mõr, cada hum 
com 5o:fft rs. po1· mez; hum Guarda-:livros c1ue 
Se!'Virá de Porteiro, com 15:/j) rs. por mez. 

Al\.TIGO iv. -Dos Almoa;ai·ifés e out}·os empregados 
· 	 ' âos Hospitaes. 

Em cada hum dos Hospitaes de Divisão haverá 
hum Almoxarife com 5o:t/:J rs. cada mez. Nos. 
outros Hospitaes ·haverá hum Fiel, no de Lisboa 
ha".erá dous' Fieis ás ordens immediatas do Almo
xarifo, e nos das Divisões hum. Todos estes 
'.Fieis ' 'enceráõ a razão de 1 2:/j) rl'-. por mez. 

No Hospital de Lisboa haverá hum Escriptu
r ario da segund~ classe e dous da terceira; nos 
de Divisão haverá hum Escripturarió da terceira · 
classe e hum Aman uense: nos outros Hospitaes 
haverá hum Amanuense. 

Haverá em cada Hospital hum, Enfermeiro Mór 
ou primeiro Enfero1eiro: o nume1·0 dos outros 
Enfermeiros ·será regulado pelo dos doentes, e 
conforme adiante se determina. 

Todos os Hospitaes teriio cozinheiro e oútros 
serventes destinados ao serviço deites, e· calcu
lados conforme o numero dos doentes: não have
r á porém Porteiro naquelles Hospitaes em que 
houver Guarda, a porta estará sempre fechada e 
a sentinella terá a chave. 

Todos os empregados nos Hospitaes Milítares, 
tanto de Officiaes de saude como d-e outro ramo, 
c1ualquer que seja a sua graduação, seráõ consi
derados como pertencentes ao Exercito em geral, 
e poderáõ ser mandados de hum para outro Hos
.pital, ou para óutro serviço pelos seus Chefes, 
sem que a noméação ou emprego a que antes 
tinhão sido destinados lhes sina de pretexto ou 
em,baraço. 

ARTIGO v. -Dos Capel/,ães. 

No Hospital de Lisboa haverá deus Capetlães ,. 
com o vencimento de 1 2:/j) rs. por mez. 

Em cada hum Hospital de Divisão haverá hum 
Capellão com o vencimento de 12:/j) rs. 

Nos Hospitaes das Praças haverá tambem Ca- . 
pellão .com o vencimento acima dito. 

Nos Hospitaes de Regimentos ou Batalhões., 
serv~ráõ os Capellães dos Regimentos de. Capel
Jães .do Hospital, e se pagará separadamente as 
missas dos domingos e dias santos que fôr neces
sa11io dizer.em-se nos ditos Hospitaes. · ' 

Nos Hospitaes .~e Divisão poderáõ·ps Capellães. 

v 
dos Regimentos servir, vencendo nesse caso 6:/j) 
rs. além do seu soldo. Em tempo de guerra ha
verá o numel\<I de Capellãcs que forem n~cessarios 
para o scrv~ço. dos; Hospitaes. 

ARTIG.o VL -Das proposta.s dos Olficiaes de Saude 
e einp1:egadQs d@s Hospitaes. 

Os Meàicos, primeiros e segundos Botlca1'ios 
seráõ prospostos pelo Physico l\'Lór e approvaclos 
por Sua Mag.estade. Os. Cirurgiões, do Exercito, 
os Cirurgiões Móres dos Regimento-s , e os Aju
dantes de Cirurgia., tan~o dos Regimentos como 
dos Hospitaes, scrltõ . propostos pelo Cirurgião 
l\lór. Os Almoxarifes e Escrivães será·õ propostos 
pelo, Contador Fiscal e approvados po1· Sua Ma" 
gesta de. 

As- propostas feitas pelo Physico Mór, Cirur
gião l\lór e Capellãe> Mór, serúõ. dirigidas ao 
General em Cl~ef'e , .para as fazer sub.ir areal pre
sença de Sua Magestade.. AJs d.o Corítador Fiscal 
seí·áõ mandadas it Secretaria de Estado. 

Os. Escriptnra1·ios e Fieis ;SePáÕ'propostos pelos 
Almoxarifos e approvados pelo Contador Fiscal. . 
Os Ajudantes de Boticario~ se1'.ÚÕ propostos pelo 
primeiro· Iloticario e appro vados pelo Physico 
Mór. Os Enfecmeiros seráõ propostós pelos Al
moxarifes e approvados pelo lnspector do Hos
pital. 

Pa1•a os lugares de Medicos do Exercito seráõ , 
propostos com preferencia os. que tiverem sido 
Doutorados na Uni·versidade de Coimbra, e o~ 
que fiverem sido premiados em todos os e):ames 
do CUl'so Medico : entre huns e outros terá~ pri- , 
meiro lug·ar os que tiverem serviços medico-mili
tares. 
N~o se p1:oporá pat'a Cil'Urgião pessoa alguma 

que não tenha carta de approvação, e que, além 
disso, tenha sido examinado e ap'{lrovado por huma 
Commissão coi:nposta de· M.edicos e Cirurgiõ.es 
Militares, debaixo da ordem do Physico Mór e 
Ciru\'gião Mor,. ou seus Deputados. 

As propG-Stas de Medicos e Cirurgiões seráõ de 
grilo em gráo, <le fó11ma que todos os primefros 
l\fodicos sejão. ohrigadoi< ·a ent,rar no serviço de 
i;cg.undos; e os Cirurgiões começaráõ. por Aju
dantes de Cirurgia. Ha,·endo po1·ém algum Cirur
gião que seja ao mes.mo 

1 

te,mpo formado em, 
l\'ledif,ina ou em Philosophia na Universidade .de 
Coirr1bra, ou em outra, poderá ser proposto para 
Cirurgião MO.r do Regimento, e ainda para se
gundo Cirurgião do Exercito. 

Para Boticarios seráõ propostos.os que apresen
tarem carta de exame com plena approvação, e 
seráõ preferidos aquelles que, além das cartas, 
apresentarem attestações authenticas dos Lent.e$ 
de chimica e· botanica da Universidade de Coim 
bra, pelas quaes conste que frequentárão- e ouvi
rão com aproveitamento as prelecções daquel~ 

. _les Professores, ao menos pelo espaço· de dous 
anno~ · 
6Na~ promoções de ·Medicos e Cinu:giões não 

se seq-uirá a antiguidade como regra invariavel : 
o merecimento será considerado em primeiro lu- . 
gar, 	~ com preferencia. 

Tor os os empregados nos Hospitaes MiLitares, 
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ainda aquelles que· não· tem graduação mil.itar, 
serhõ sujeitos ao fôro militar e·julgados em Con
selho de Guerra.. 4 . 

ARTIG.o vn. -IJos Inspectores e Directores.. 

Em tempo de paz haverá em e.ada Hospitaf 
hum Inspector,. q~ie será nomeado pelo General 
em Chefe entre os Officiaes superiores dos Cor
pos,. ou outro:<, residente na guarnição ou Quar
~el em q,ue estiver o Hospital. Este Inspector 
vigiará na execução do regnlame~to relativamen
te ao tratamento dos dor,ntes,. e economia, das 
compras e distribuição dos gene1:os ,. ?onservação. 
elos utensílios, ·e de tudo o mais que fôr relativo 
á saude dos doentes; obrigará aos Facultativos a 
assistirem os. doentes, como. he ordenado, e d'ará 
parte ao General em Chpfe de tuclo o que se pas
sar contrario á boa ordem e economia da Fazen
da , e que elle não pcder remediar : não se 
entremetterá porém na escolha dos generos nem 
nos ajustes dos preços, pertencendo a approva
ção dos primeil'OS aos Facultati-vos, e os segundos 
aos encarregados da Fazenda. Achando-se porém 
que ·em hum e outro ha fraude , dará parle, ao 
General em Chefe. 

O Official que assim servir de Inspector ,. não. 
)haverá gratificação alguma por esse serviço. 

Em tempo de· guerra haverá em cada Hospital 
.hum Director, que respondevá ao Contador Fis
cal e a. quem competir ,. por tudo q1ie pertence á 
administraçãcr e governo do Hospital, e que .se1·á 
nomeado pelo General em Chefe sobre as infor
.mações-d~ Contador Fiscal e mais Chefes, e terá 
'º vencimento que então se lhe arbitrará, conf.or
,me a importancia. dos H~spitaes de que forem 
Directores. 

Da distribuição dos Medicas e Cirurgiões pelÕs 
diversos Hospitaes. 

O Physico l\fór () o Cirurgi~o Múr residiráâi 
;liabitualmenre no luga1· em que fôr o principal' 
Quartel (';erreral do Exercito, e na sua falta re
•sidiráõ alii' as seus Deputados, huns e outros 
sahir;'tõ para fazerem as revista~· que ' julgarem· 
necessarias, ' ou qu,e lhes forem ordenadas, mas 

1não sahirúõ sem o consentimento do General em 
1Chefe. ' 

Os primeiros e segundos Medicos seráõ distri
buídos pel~s Divisões, dous em cada huma; hum 
delles residirâ· no H'ospital do Quartel General da 
Divisão, e o outro naquelle que parecer mais im- , 
portante, e farão as revistas dos outros Hospitaes 

· quando lhes fôr ordenado, ou se julgar necessario 
passar a elles. 

Os Cirurgiões seráõ. igualmente repartidos pe
. las Divisões, 	 ficando lambem hum no Hospital 
prin()ipal da.Div.isão,, e fará. ahi. o·serviço de pri"' 
meiro Cirurgião, e outro senirá igualmente na
quelle Hospital da Divisão que lhe fôr ordenado: 
hum e outro passará repetidas vezes aos outros • 
Hospitaes da Divisão, ·para examinarem o estado 
delles, <i tanto os Medicos como O! Cirurgiões 
daráõ parte de tudo ao Physico Mór e Cirurgião 
.Mói·, cada hum pela parte que lhe tocar. 

• 

Os Cirurgiões Móres dos Regimentos faráõ os 
~ugares de primeiros Cirurgiões naquelles lugares 
em que não residir Cirurgião do Exercito, e na
quelle em que tambem não residir Medido s.eráõ 
encarregados dos Hospitaes como primeiros Fa~ 
cultativos delles. Os Ajudantes de Cirurgia dos 
Corpos faráõ com elles' o serviço dos Hospitaes. 

Nos Hospitaes em que;l10uv.er Cirurgiões do 
Ex.ercito, seráõ o's Cirurgiões Móres e Cirn~giões 
dos Regimentos obrigad-0s a fazer o serviço dos 
Hospitaeõ. 

Nas praças em que houver Hospitaes que não 
forem de Divisão, haverá hum Cirurg·ião com a 
graduação e soldo de Cirurgião l\lór de Regimen
to, que será o primeiro Cirurgião Mór del1e; 
os Cirurgiões dos Corpos que ahi forem de guar
nição faráõ o serhço com o dito Cirurgião Mór, 
em quanto os seus . Corpos ahi residirem, mas 
logo que forem rendidos voltaráõ com elles. 

Naquelles Hospitaes em que não . residir Medi
co da -Divisão, far-se-ha hum partido ao Medico 
da Camar.a desse lugar, para assistir ao~ doentes 
militáres e acudir-lhes quando fôr chamado pe.lo 
Cirurgião M&r encarregado do Hospital, ou peio 
Inspector delle. Este p'artido será de 20C'l:f/> rs. 
annuaes, ou igual ao da Camara desse lugar, se 
fôr maior. 

, , Em tempo de guerra augmentar-se-ha o nume
ro de Medicos e .Cirurgiões d'o Exercito , e mais 
empregados, como fôr necessario. 

O Physico Mór, Cirurgião Mór e Ctmtador. 
Fiscal dirigirúõ cada hum de per si, ou ,tedos em , 
corpo, ao General em Chefe, as diversas repre-. 
sentações e mappas que, pelo regulamento de 27 
de Março de 1805, erão o-brigados a remetter á 
Secretaria de Estado, e receberáõ do mesmo Ge
neral em Chefe as ordens para tudo que he disci
plina dos Hospitaes; remetteráõ porém á Secre
taria de Estado todos os mappas e informações que . 
forém rela~ivas á contabilidade e verificação de 
despezas. • -. 

1 O Governo dos! Hospit!aes ficará pertencendo 
aos tres Chefes,. isto he, Physico Mór, Cirurgião 
l\lór e 'Contador Fiscal, cada hum na parte que , 
lhe pertence, ficando extincta a · Junta; · sendo 
porém obrigados a ajuntarem-se para conferir , 
quando qualquer delJes chamar á conferencia para 
object~s do serviço. 

As ordens que forem expedidas á Repartição 
elos Hospitaes, seráõ dirigidas indi.fferentemente 
a qualquer dos tres Chefes; áquelle a quem. fo
rem dirigidas as participará aos outros, e os avi
sará para conferirem sobre a execução, se assim 
fô1' nccessario. 

TITULO II, 

§ 18. Naquelles Hospitaes em que não houver 
Medico Militar, o Inspector assignará a· despeza 
com o Cirurgião encanegado em chefe do serv_i
ço desse Hospital. 

TITULO III. 

§ 5. Além do vestuario determinado · neste § 
para cada doente, haverá mais hum par de calças 
de baeta para cada hum. 
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AEscola ~'.l1od'i'co-1Uilitar' s.er{l unicamente est'a
belecida lilQ :U-ospitaf de' S'. Joj\ê de Lisboa, e.on
(arme -o q,ue V<lÍ o.rdcnacfo se.,Rarad-amente deste 

. regulamento. 	 . 
ARTIGO' Xli. 

O' eixlàl'tte das m?lesti11s•dosJ Milifa11es que·pedi· 
reltl babá on reAirnta·, . pel'~erreé1'N :':lqi11e]1'e ~w 

' líquenes d'fJs Faén~fatiivo1J qt1iN,.Gene1al étn.Ch~fe1 
ou os Generaes nomearem. 

TIT-ÚL(J J'll. - Kdl1'1G-0• Jt. 

Eiaa sem '{\ffeito. 

'PlTULD V. -A:RTIG-0 V. 

@ reema ord'ennd'o áes~e' à'rlig<l' não se\ltf veri-'6
ficado p.eto priinéi1·0 l\tediee1. 

11itúll<>' -Vtll. 

Havo1·á hum Bispensatorio ge-ral em Lisboa.,, 
q,ue forneeerá. os· Hosnitaes de Divisão, e estes os 
dos Co.i:~os e Praças.. 

SECÇÃO TERCEIRA. 

ARTrGQ IV. 

A compra d~· generes para C1 ab;t:St-eeimento· 
dos H~epitae& devetà. seJ.f feita' G'elll' preferencia 
e'Rí: lei.Ião, mias nifo1 será neeessa'rio•o e~me a-nfe
rio-r· d'o Min~s-tt•e d'a Gu:t"trra piarn-que sera- 'l'alíd'a>. 

A.1111,\IGO' V. 

6 mappa d~t~inad'o' neste- arti:go·&etá d'uP'li
cado, Rum q'ue' será•apresenta·do a'O General em 
Chefe·, e· outrO: :to l'tlini-st'ro da G'U:étra ; ' é artthas 
serái> àS-siignados pelh P·hys'ic'o Mór ,. t:'trurg;ão 
Môr e- ~cmtador, }l'ara·o qne fará-õ confererrcia. 

O: Ií1etho'd1
0 de escripturaçã(), feitó ém cons-e

!luenci'á do determi:nad·o neste § e que se' aclia 
imP,1·esso, será observado. 

o·r-egulamento d1e 27 de Março de i8o5 será• 
executad'o em tud'o o que não encontrá!' as pte
sentes disposições,. assim como• as declarações e 
ampliações feitás'. ' 

Palac'i:o do Rio de .Janeiro , em:14 d'e Junho d'e 
1816. - Marqtrez d'e Aguiar. . 

PROVISÃO DE i7 Dl_! J11NHO. 

Ma\uscripto authentico. 

D., J,oão poi; g.raça de Dc:os, B.ct do 1.leino• 
Unid'o. de Portuga.I, Brazil e AJgarv~s,~ etc. Fq.
ço saber a -vós Governador e €apit~o G.eneral 
da Capitania da Bahia, que, \lttendendo ao que 
me representou a Cam'arà' d'a Villa de Inhambupe 
~ cima, ,qµ_-e ,aotnalment~ tem c1:escido eQ1 po
p.uJáçjo e 11~qneza1; e qu~r.endo suhmioi~tr-ar os 

' pteios de instrucção preci!l,a \11rpoeidaQ,e.qella, a 

\,J 	 ' 

qual, pela i:tJ>ande extens~ ·o_°' seu ter.mo são pé
de sem 3ravie inoommodo utili&at·-se das•esc;oLas 
estabelecidlas nas Villas -visinhas,: hei: por bem 
crea1· nella duas cadeiras, huma de primeiras le
tras r e ou.t1·a d-e gr-amm-atiC'p. latina., vencendo os 
Professo1·es dcllas o mesm.o ordenado que pelas 
mi'nhas reaes 01•d'ens vencem os ProlfessotéS- de 
iguaes cadéii'as.em semelhante& htgares. Portan
to, mand'o-~ós que ás ponh'ars a concu·~·so' pa·l'a as 
proverdes em p·éssoas de mefüor C'Onducta e sa
ber. El-.Réi N9SSÔ se~1hor o man·dou por seu es
pecial mand'ado pelos Mini'sfroS' ·abairo· assigtnr
dos do seu Consetho e seus Desembargadores' dd 
Paço. João, .Pedro l\iaynal'd da Fcrnseca e· Sa 
a fez no Rio de Janeiro, a r7 de Junnó de r8 r6. 
-Jfornardo JOS'é de Souzà Lob'ato a fez escrel"er. 
José de Ol'iveira Pinto· Botelfio· e Mosqueira. -
Monsen ho1' Miran·da. -A'clta-se a ft'. 5 tl. do LÍ'O: 1º 
de R'egi;st'o de Ordens expedidas. pel'a lllc~a do ffesem
bargo do Paç/J. 

Pnc~vwio· DB 1.7 DB, J!U'NHO•. 

Manuscrip,to authentico. 

D. João por graça de Deos, Uá do :Reino. Unir 
do· de P,erlug<ál, Br•a::,,il e M-gal"ves ,. ew. Pirço 
saber a•' ' º& Reverendo Arcebisp-o filleitro da llahta,. 
qtie, sendo-me presente a \''05~â representação· de 
z de Junho do anno pits&ado, sobre a du-vida1em,. 
que es-favei& a respeito · de o-bservar o abuso !ln 
di~pensar de <tarellão as ~mbareaçõesimenoras• 11~ 
ztt ,o torrella>dM, ou de «lumpri11 á visc·a•a p11'o-Vi5ifo, 
d~ 29 de Dezembro de 1760 e a•viso.cle 20 de J ulh~1

de i 1799 r que. taes d.ispeneas absolutamelílne pro
Mihern; e•sendo soibre isto a~11vido o Desembarga~ 
dor Procurador da minha Real Corôa e Fa2letrda: 
hef por bem declarar-vos que as'minhas reaes or
dens devem ser escrupnlo'samel\te' observadirs, e 
quf deveis por isso cumprir á rlsoa a sobredita 
Rrovisão. e .av1iso, apes.<tr d.e· quaesquer pretextos 
e requerimentos dos mestres ou 1;>ro.prietarios das• 
embarcações· que desse portCY sahirem. El-Rei 
Ndsso Senhoi: o mandou pelos Ministros,abaixo as~ 
signados do seu Conselho e seus Desemba~gado
res do Paço .. João Pedro l\'laynard da F-onseca 
e ~á a fez no Rio de Janeiro, a 17 de-Junho de 
1816. - Bernardo José de Souza J,obato a fezes
crever.~ Bm:na1·clo José 'da Cunha Gusmão. e 
Vasconcellos. -Monsenhor Miranda. -Acha-sei 
a ft. 5 v. do Liv. 2° de Registo de Ordc'lfs e:çpedid'1.s 
pe.l1i Me~ do Desembargo ·do. Paço. 

• j_9 DE JUNHO. 

Imp. ayulso. 

·E1t1'.tT'11'l'o& da Cdmf!a'f/.fz.i(/j de 8'egurds denom:&tadíi 
-'"-·Pernu:tnent:e. ~ 

I 	 :b. º Es.ta Companhia,, denominada P6r.mamente1, 
prineip,iará no S{}u e~er.cioio l()ga que' ~ ténhão1 

·o.oncluiào 	e ~reenchiili> as assignatuvas dos. se\ts 
Aof.ionistas,}f}a'-s~a .dura~o será se~ limit~de nem.
po : he com}losta ~lo capit~l d~ hum JDilh;io do1 
1 	 - ' 

http:AiR'llf.�O


Ã~N'·O DE :l816.· 209 
Ol'Utados, dividitlos em acções dê 1:oo_o:f.t> 'rs. 
Nenn·:í!Il .&cciohista he admit~i_do· co.i;r tn~flos de , 
5 acyoes. · ' . ·, 

2. ºA responsabilidade d·os Accionistas he in so
lidum, tanto ·pelo capital de sua's acçées, como 
po.r tudo ·o ína4s que expozerein a risco. 

5. º Entra ·imm1'!diatamei1te cada socio para a 
caixa com 110 por cento do seu intere$se, e fica 
sujeito a fa'zer as u~teriores entradas que as cir
cunstançias exig·irem. Todo o q11e se recusa a ·es~ 
ta clausula perde o seu lucro v-encido, ·responde · 
pela pePda que lhe C'Ompete nos sinistros acon
tecidos, e paga os juros da demot'a. _ 
· t~.· Nenhur,n Accionista admjtte socios em suas 
acções sem co·nsentimento da plUralidade dos in
teressados. · 

5. • Cessa dé ser socio todo aqu'elle que morre 
natural ou civilmenve, ou falta a estas condições 
que assig1ra. Nem elle, nem seus .herdeiros po
dem pedir contas em quanto sé não liquidarem os 
·riscos pendentes a que fica obrigada a herança: v 
Aeoionista porém que fallecer deixa11do viuva ou 
herdeiro acrerfüado e cap!iz de Fespond1er p_eto 
fundo das acções do fallecido, poderá ficai· coni 
dlas e ser ·reconhecido Accionista·. 

6. º Toma esta €ompanhia todos os riscoR Ína
ritimos indh•iduados nas suas Apolices, · cujas 
clausulas ficão a· aprazimento dos contrahentes. 
Désconta tarnbem letras de cambio, qué tenhão 
pelo· menos du·a~ boas firmas, e não excedão a tres 
mezes de vencimento. 

'J· º Tem a Companhia tres Direcfores: o Co
ronel CuFtodio [\foreira Lírio que servirá de cai
xa e fará os descontos; A.ntonio Ferreira de Arau
jo e Agostinho da Silva Hofman; que tor:t1ão os 
seguro$ conforme a procuração que 'lhes damos, 
eentregão ao Caixa todos os docmrrerito& concer
1rnntes para huma escripturação regular e em dia. 
Todos tres respondem in solidum pelo dinheiro e 
letra~ que devem existir em cofre de que cada 
hum tem sua chave. Será a firma desta Cbmpa
nhia -Lírio, Araujo, Hofman e Compànhia. 

8. º He li·vre e paten!e a todos os socios a ins
pecção e exame dos livros da Coµipanhia•. ' 

9. º O Caixa paga as perdas e avarias legalisa
das e approrndas pelos outros doys Directores; 
tem a seu cargo aR cobranças; dá huma sessão ge
ral no fim de cada hum anno, a que todos osso
eios a5sistem, não estando impedidos; faz o ba
lanço, de que extralie oircU'lares, para cada húm 
dos socios ver o estado acttial da Companhia; 
faz os dividendos, chall'.l:à os socios a'conferenciàs 
extraordinarias quando as circunstancias e o inte
resse da Companh,ia o requerem; bem entendido 
que o dividenrlo se fará no fim do anó'a, de todos· 
os lucros que houverem em caixa, ficando· sói:n'en
t.e nesta o fundo estabelecido. 

1 o.º Em remuneração dos seus•respectivos tra-· 
balhos, perce·bem os Directores 6 pot centv de ' 
todos os premios que adqufrirem á sociedade. 
_partíveis igualmente por todos; fazem' porém lP 
aua custa a d~speza doS< livros; ' escripturarios e· 
caixeiros, exceptuarla·s só• os gastas judiciaes: 
digo, os Directores f~ráõ ·s~te e mei•o 'poí' cento 
tão sómente 'dos·premjos1qú~ hbuiétem cl~s segq~ 
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roS' a salvo' e \Ilida dos q,u'e se' perderem euros si
1nistros ·pa·gar a Oomp~nhla. "' 1 · 

'1 l. • Hé' do arbitfü) ·de cada foocio ou Di-r~ctor, 
retirar-se da. Gdcn!'arihia ou Adn'linistraçãó•qu-an
do lhe aipróuver, com t<Jnto que :o participe por' , .• 
esci'iprii ''âos ·Direel'ore's doús rriezes antes da cón- ' 
ferencia gernl, para nella se prouver súbre a subs
tituiÇão da sua fal~a. A tlecnissão só datá desra con
ferencia. · 

12. • Não tóma ·ª Companl\ia ém cada navio o 
riscó de mais de cinó<i .p:or.cento do seu capital. 

15. 0 Os
1 

premios são pagaveis em letras, segun
do o prazo convericion~d'o entre as partes, a con
tar da assignatura das· Apolices"qúe :os Direct'o'
res elevem expedir com a bre-fida~e possive'l. 
' :i4.º Tod'os os negocios da Companhia são de

cidid·o:S a·pluralidàde de :vbtos dos interessad•os' 
a~sim na sessão" annu11l como ' nas extraordina
rias, depois fie conVoêad·os o~cia·lmente. 

15. 0 No fim de 'dous anhoS'depois elo estabe
lecimento da Companhi'a, d'evérá sahit élo ' seu 
cargo hum dos tres Directo·res 'a'ctuaes, nomean
do-se outro nol 'seu luga:r, e tlahi sutcessivámente 
todos os arihos irá sé)hin'dó hum dos mesmos ú'irec
tores sempre dos mais antigos, ecrean'do-s'e outro 
de ·novd á pluralid'a'd~ de· votos, para assim an
darem á roda' e substituírem huns aos outros; 
podendo poréin ·os mesmos serem reeleitos, se a 
pluralidade do's voto's· Pô-r· li s·eu favor. ; 

16. º Os Di rectores não tomaráõ seguros para 
portos proliibiclo~ pelas le~s, pena.de que se os 
fizerem seráÕ responSaVels por !fUaJquer sinistro 
que acontecer nos mesmos portos, .ou na derro
ta delles, sendo a favor da Companhia os pre
:inios dos taes seguros. 

17. º Os Directores não faráõ ou tomaráõ ·se
guro~ em vaso algum que já conste andar no' mar 
com ''iag·em grande' que caus,e desoonfian~a, se'
gl!11do a mon~:ão ou estação db arlno, sem' con
vocllrem quatro dos m•afrspcfo·s para por votos 
decidirem Se' devem ou não tio lnar-lo 'tal segú o. 

18. • Errí tudo o que não he expl'êsso 'ne'Stas 
condições se sujeitão os interessados aos artigos 
da reguláçã·o da casa, uso · e'.cost~1tnr,s-fuari~os, 
estabe'lecidos pelos Cocligos das Nações civili!ra
das. Rio de Janeiro, 1•9 de Junho de 1816: - · 

. (S~guem aJ a'ssignat'u1·M:) · 

l 

PROVISÃO DE 21. DE JUNJIO. 

' M~nuscripto autbentico. 

D. João por graça de Deos; Rei do 'Reino Uni
do de Portugal, Bràzil e A:l'garves, etc. Faço sa
ber a vós 'Juiz Ordinai'io da Vilfa de Atalaia na 
Comarca das Alagôas, que a medição que fizes
tes da sesmaria concedid'a ao Sargento· M.or José 
Ignacio ;Borges, tem fé!ltas ·de exactidão, 1pellis· 
quaes se lhe:•demarcólu 'maior terreno que ocon
cedido; porque sendo a quarta' Iin ha, medida a 
Leste' lle .f:res níil e vinte ires braças, e por isso 
I'll'aioi' do qu'e' a'priínei'ra, não ptid~~ ' ser paral
lelàs! 'ás linlías m~'didas· á' Sul quihze gráos Lest'e,' 
e·•por ' c'on seqti.egcia não líe a· figura, dá·s·e·smari'a 
hum rhombOide', coJ:Qo se diz' no · mappa , e sim 
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hum tt'apesoide, cuja superfice he. o ,pro.cJ1,1c~o. ela 
semisoma elos lados parallelos pela sua. perpen
dicular, que no caso preS'!:lnte dá nc;ve mi-l_hões 
trinta. e quatro , mil e quinhentas hraças quadra
das, em :vez de pove milhões ,de braças que he a 
cerca e;x:acta de huma 'l,itgoa q,uad,ra.da: isto, alé(Il 
da ·equivoçação com gue na primeira lif\ha (da, 
testada) se diz na,segunda 'estação haver mil e du~ 
zentas braças até o ponto em que se col,locou o 
marco requerido. pt>r Ma,noel . José Ferveira. ide 
Leão; pois que sendo esta porção de linha a ,teS'
tada da sesmaria do, dito Leão, _, qu·e _he de· meia 
legoa,. de.ve ter ella mil e quinhentas b1'aç;i.s. Por. 
tant9., mando-vos q,ue,. clP.clarando em addiçÕ.\)S 
parciaes as braças que se medirem por cada hu_m 
dos pon.to.?· no.ta veis de· cadaJinha,. reformeis a so
hredita. mediç;ão,. reduzind.o-~. ao seu devido. çsta
do, e excluindo della e desta ses.maria o lug~J!.· 
do Balão, com a. sua meia )flgoa, lavouras e po?:
ses dos seus moradores. Cumpçio-o assim. Ji:l
Rei Noss~ Senhor o. mandou. pelos Ministros abai
xo assignados, elo seu Co.nseJho e _seus De1>em- . 
barga~ores do Paço. João Pedro_ Maynarel da , 
F onseca e Sá a fez no Rio de Janeiro ~ a 21 de 
JÚnho ele 1816. -Bernardo José de Souza Loba
to a fez escrevcr.-Bernardo, .José da Cunha,Gus
mãÓ 'e V.asconcellos..-Monsen.hor Miranda. 
Acha-se a p.. 6 do Liv~ 2° de R,fg . . de Ordens ea;pe-,1
didas peta Mesa do.Dese1'flbargo .do Paço. , 

ALV ARA!' DE 27 ~E JUNHb~ " ' 
e.• 


Coll. Bra:b. 

- : _ . ~ ... I 

Eu El-Rei faço saber aos que o presente alvará 
com força de lei. virem,. q,ue subipdo a minha 
r eal presença, em C?nsulta da M·esa do meu D_e
sembargo do paço, ouvido o Procurad.or da mi
nha Real' C o.rôa e Fazend.a, a difficul<l,a,de em q~e 
na Província do Ceará Grande se acha a prompta 
administração ,da justiça·, em razão das distanc~as 
e incommo4os porque-

1
ii;ão ~brigados a. passar 

aquelles povos para . qo°'5eg·u1rem os despac~os, 
dos. seus negocios, sendo cowo i[Ilpossh~l que 
h llm sé O,uvidor possa fazer as devidas correições 
em tão grande.s extensões,, e ouvir a mais de c~çi 
to e cincoenta mil hahitaQ.tes , . com que a dita 
:P1·ovincfa se acha povoada, resultando de qual
quer falta prejuízos ínêal êulaveis co~1tra os mes
m os povos, e contra os.interesses da minha Real 
F azenda: querendo eu que os paternaes cuidados 
com que promovo a fe1icidade dos meus vassal
'los, se communiquem ª ' todas. as partes d·os m_eus . 
Reinos, , _p~ra que ~odos, gozem dos pFeci 0sos bens. 
t}ue re ultão da justiç_a, quarodo he distr ib.uida 
c.om facili4ade e promptidão. ~ sou servido ,con- . 
fo r.mar-me,p pm ç parecer _da referida Mesa., e de
terminar o seguinte: , . . , . .,. !n 

, 1. • Hei por bem gividir 1 a Coma~;c1l . po.Ceará 
i(; rande e crear outra com .a denominação :C;le 
Comarca do Crato, do Ceará,, · ser'\• inpoiJh~· At!, 
ea.b~ça a , Vjlla ,p,o Crat?, e, coµ,ip(e~endendo,.po, 
se.q Di~tr~cto as :,V,~l\~s ·de S:., Jo'fi:ll do< ,Pri!)_çip.e,, • 
Campo ,Maior,<Je l.Q~~x~remobim i. lpp,"S~11,to1 An
t.o-~o c19 J~rdiw7 s .'. .Yicente das ~a~ra~ , qu.e por· 

e$te alvará .sou se1·vido elevar á qualid,_ade d!'! V.U
las. Todas .estas Vil\as .ficão desde logo de_smern 
bradas da r~erida Comarca do Ceará G1·ande , e 
sugeitas á nova Comai·ca do Cvato .do Ceara-. 
, 2. º Q01,1vidor desta Comarca se11virá pelo me&

mo regim~nta, ete1:á 0 mesmo ord:enarl,o, propi
nas e aposentadovia que agora tem o Ouvidor do 
Ceará Grande: as propinas e aposentadoria seráõ. 
pagas pelas rentlas da Camara, e ordenado pela 
minha Real . Fazen:da: para o serviço desta Ouvi
doria sou servido crear.. os, .officios de Escr~vã0 ..; 
Meirinho, que serviráõ na forma dos regii;nentos, 
que lhes pcrte1acem. , , 

9 .. • S.ou. servido le-vantar em Villa a povoação 
d!! S.. Vicente Ferrei· das La.vras da. Mangabeira 
com a denominação de -Villa de S. Vicente das 
Lanas-: ter~ por termo. teclo O· territorio da 
sua flrcguezia, llcando des·de logo desmembra-· 
da. do termo da Vi)la de Icó com todos os rendi
mcntos ,.que lhe forem respectivos, e dev.em p~r
tencer a Villa novamente creada. Paréi. 0.ge.ver
no desta Villa sou servido crea.r os mesmos Jµi 
zes,01:d.inarios ,. Juizes de Orlão,s, Vereadores e 
Qfllciaes, q.u,e pelo ai.vará de 3o. de Agosto l\1: 

181 {~ me dignei conceder á Villa de S. Antonio,_ 
do ,lard.im. As casas da. Camara, Cadêa e mais 
Offipinas necessarias seraõ feitas á custa do,s mo
;aclorep, debaixo da inspecção. da Mesa do m elíl 
Desemba1 go do Paço~ 

4. º Qu.ercndo heneficiar a Ca.m.ara da d.ita Villa 
de-S. Vicente das Lavras, e alliviar quanto fô1· 
pos

1

sivel os moradores do. seu termo: hei por bem 
coriceder-lhe .,para patrimonio.. h.uma sesmaria de. 
huma legoa cl,e teri>a e)ll quadra .conjuncta ou se
paraclamente, onde a houver desembaraçada,; e 
concedo á mesma Camara a faculdade de a .p.oder 
afo rar- em pequenas porções por contI,a.ctos per
·petr os, fóros. _i:azoaveis, e laudemios da lei, na. 
foqna do alvará de 23 ele J nlho· de 1766. 

q.º A cabe?a da. Comarca do .Ceará Grande , 
qq!j até. agora era a Villa do Aquiq1z, ficará sendo 
a, ~illil tl.a .Fortaleza, onde actualmente reside o, 
Gor ernador da Provincia, e existe a Junta da, 
Re~1l. I:'aze1,1da., da qual he Membro o respecti VO· 

O.ur1dor. 
61.º Hej por bem annexar ao. lugar de luiz de 

Fóra r.la Villa da Fortaleza as Villas de Anronches, . 
Me!1s(l.jana ., Soure e 4.quiraz ,. ficando. supprimi
dos11 nellas 05. lugares de Juizes Ordinarfos, cu.j·a. 
jmisdicção deve .sei· exercitada pelo J.uiz de ;Fór:a: 
e pelo-Ve,Fead.or mai·s velho na fórma da lei , hG\
vendo.eu _por .dPclaradO n j'lSta·parte SÓmenite O al
vará de 7 ge Junho .de 1755. 

,7..• Sou servido c1,eal' dous lugar.es de Juizes de. 
Fora do Civel, Cdme e Orfãos ;. bum na Vill.a. 
do~iobraJ,, ficando-lhe annexas a Yilla.da Gr.a.n.ja,. 
Vill~ Nova d' El-Rei. e V.illa V'içesa Real; e outrO( 
ºli"f ilia; clú· Apacaty, ficando,-lhe annexa a. ,Vilia 
de ~, , ,Berr.1ard0-. Terá o primeiro a sua, r~si~e,n:-. 
c,ia. ,pa Villa do, Sobral, e çi segundo na Villa islo · 
.lra,?aty ·~ e, cada pnm,i:Ielles deverá assistir. é.\ 9 m~
nos ppr t~mpo .. d~- líurn; mez em cada anno. ila6 
YiJh~vªI\1'1eX~~1 ~· su.11 jurisdicçã0. Serviráõ com., 
elle), ps i!iflsm.o,s ., Officiaes. que .seniã0 <;Ol}l ;º Si' 
Jui~~s. Q.i;_d!n.~~i,qf\ ..e,;,dos Orlãos ,. c.pjios,lug.ares .fi::

,. 
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cão supprimidos em todas as Villas annexas,,. na mais .até nove, huma medalha 'com a minha real 
fórma decretada a respeito das annexas da Villa effigie, circundada de tantas folhas de oliveira, ; 
da :Fortaleza. <t quantas fo1·em as batalh<;ts ou sítios em que se tiver 

8.~ Os .Juízes de.,F;óra ,. que por e.ste alvará sou achado o General on Official a quem se der, e nella~ 
serv~do crear, teráõ os m~smos ordenados pagos... gravados 9s nomes das acções em gue se achou. , 
pela minha Real Fazenàa,. e as mesmas propi11as Ultimamente, para os que tiverep;i. cooperado só
e aposentadorias pagas pelas Camaras, que ven- mente ,Para huma ou duas das refçridas acções e 
ce o Juiz de Fóra ele Pernambuco, na maneira sítios, tenho destinado hmpa medalha com .huma 
concedida ao Juiz de Fóra da Fortaleza, por al- ou duas folhas de oliveh:a atravessadas, aonde 
yara de 24 de Junho de 1810. E ainda que me se gravem os nomes 4essas acçõ·es, como tu:do se 
não digne aceitar a imposição voluntaria de cio- verá mais miudamente nos desenhos e instrucções 
c'o réis em cada meio de sola,, ou ata nado fabri- que ' 'ão juntas a este, e assignadas; pelo Ma.rquêz. 
cado no territorio da dita Villa do Sobral e das ele ~guiar, etc. O mesrr,1.0 o tenha assim entencli
outras Villas que lhe ficão annexas 6 e exportados · do e faça executar. Palacio do llio de Janeiro, 
pelos portos daquelle Districto, que os morado- em 28 de Junho de 1816. -Com a rubrica de 
res da. mesma· Villa .do Sohral offerecêrão para Sua Magestade. 
pa·gamento -do 01·denado do Jui7i de Fóra que me 

lNSTRUCÇÕES.supplicárão lhe concedesse, por qnerer c1ue o es
tabelecimento 'dos Magistrados para administra ARTIGO PRIMEIRO. -Batalhas ~ sítios, principaes que 
rem jüstiça· eorra por conta da minha Real Fa houverão na Península e França, em que ent1·árüo 
zenda, e não ú custa dos meus fieis v assallos; sou as Tropas Portuguezas. 
corntudo servido· que esta imposição 'Voluntaria 

tenha lugar a beneficio da& rendas das ditas Ca 1 •, Vimieiro; 2•, Corunha; 5•, Talavéra; 4', 

rnaras, assim para o pagamente> das· mencionadas Bus~aco; 5•, Fuentes de Honor; 63, Albuera; 

propinas e aposentadorias, que ellas são obriga 7•, Cerco de Ciudad Roclrig·o ; 8•, Cerco ele Ba
das a pagar, como elas obras· publlcas de cada dajoz; 9', Salamanca; 10•, Victoria; 11•, Pyri'-
Jruma das ditas Villas, na fórrna que eu houver neos; 12", Cerco de S. Sebastião; 15•, Nivelle; 
por bem determinar, depois de havida.s as infor 14•, Nive; ~5", Orthes.; 16", Toulouse. 
mações a que tepho mandado proceder sobre a 

~ liqui<lllção, arrecadação e proporcional applica- ARTIGO II. - Condições que se eaJigirão nos Generaes 
9ão que da referidá imposição deve· fazer-se. e Officiaes. para serem credores das distincções de

Este se cumprirá corno nelle se contém, Pelo tel'minadas no sobredito decrete. 
que mando, etc. Dado no. Rio de Janeiro, a 27 
de Junho .de 18.16. - REI com guarda. - Com os. 1,. • AS.insígnias ou medalhas pcrtenceráõ pi·i
1'egiistos t1ompetentes. v::ativamente aos Officiaes combatentes. 

2. • As batalhas ou sítios assim. designados 
se1·virúõ unicamente de títulos para se darem 05 

DECRET{I DE 28 DE JUNHO. collares ou rnedallias ; tocl·os os outros combates 

Delgado. particulares ou serviços não poderáõ ser allega


do~ para obter. distinctivos concedidos pelo, qe

'l'endo· eu tomado na minha real consideraçião creto de que esta instrucção faz parte., . 


o distincto seniço que me fizerã<> os Generaes 5. • As dístincÇões seráõ dadas ao C.omrnandan
C.ommandantes de Corpos e outros.Qlfü:iaes, ,nas te de hum Regimento de Cavalleria o'u:. de ln-' 
batalhas e sítios pl'incipaes que houverão no. Rei- fanteda de Linha, ou de hum Batallião qe Caça" 

, 	 no de Portugal, na Hespanha e na França, da · dores, ou de huma Brigada · de Artilhe ria que se 
parte das Tropas Portoguezas e dos Alliaclos, con tiver achado com o seu Corpo em, hu\Da das ac
tra as Francezas, e especialmente pel'a influencia · ções aciína especificadas, tendo . effecti vaIJ]ente 
que taes batalhas e sitios·tiverão no exito de huma combatido nella todo 9 'Corpo ou a maior parte, 
guerra que restituio o meu Reino de Portugal e e pelejando conforme a natureza da arma a que 
o• d-a· Hespanha· á sua antiga liberclacle, e· tanto pertencia o dito Copo. 
contribuirão para a paz geral da Europa; e que 4. º Todo o Official q.ue tiver commandado 
rendo eu perpetuar a memoria e n0mes d0s so huma força de Tropa-s tal como acima se disse, 
breditos Gene1•aes e Offrcj.aes, distinguindo cada em algumas das referidas bat.alhas., por lhe ·.havet· 
hum clelles c0nforme> o numero de acções em que recahido o corpmando em hoa fé' por occa~ião 
se•achárão, e onde, pelo seu valor, rnerecêrão da morte ou feridas. (lo, Chefe,. e esta Tropa. ti vev 
especial lembrança; fui servido destinar para os -combatido na mesma acção como fica dito~- e de
Gener1'es_ que se tiv11i:em achado en;i. dez acções pois deste Official ser o Comman<lante'il~lla,-terá 
pdncipaes ou-mais,. hum collar· formado das qui direito á distincção qµe lhe campetir camo· tal, 
nas Portuguezas das •armas do·rneu Reino Unido, sem .corntudo prejudicar ao Chefo ou Cornman
as foscripções 'ele cad'a' huma das batallias .,e sitios dante que: se retir.ou. em cqnsequencia das fedd.as 
rnemoraveis na dita guerra. Este co!lar p'ertencet recebidas .. 
i:á sómente úquellesGieneraes que t,ivessem paten 5.• Os Officiaes.Generáes que tiv'eremcornma1)
te d~ l\'.l!arechal .d>e• üa'mpo., pelo menl@s:, quando dado: Divi&ões ou fü.igadas., · que tiv.erem.,.pela • 
se achárão nas· batalhas P,Or 4,ue lhes he concedi maior .parte sidQ, empregadc>s, e combatido corno . 
do ~ ·e· para 'os qµe s,e tiv,e'.~em acli~do êm tres, ou fica dito nas sobreditas a'cções , teráp' direito 
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igualQ\lente á -distíncÇão determinada por cada 

huma dellas. 


6. º Os Officiaes Superiores que durante a ba

talha tiverem commandado as Repartições l\füi

tares, ou tiverem estado á testa dellas, teráõ 

direito ao distinctivo de honra. 


7. • Todos os Officiaes de Estado Maior ele num 
General que ·receber o distincti vo, que se tiverem 
achado com elle na batalha, porque o seu Gene
ral o receber, e ·tiverem a graduação de Major ou 
outra maior, teráõ direito ao distinc'tivo que por 
tal batalha se. der. 

8: º Os Officiaes da Repartição do Ajudante Ge

neral e Quartel Mestre General que tiverem feito 

as obrigações de' Chefes da Repartição em huma 

Divisão, tendo a graduação de Major, tel'l1õ direi. 

to á insígnia de distincção. 


9. º O Marechal General Commandante em Che
fe do Exercito informará, com a brevidade possí
vel,. a Sua l\'lagestade, pela Secretaria de Estado 
<los Negocios Estrangeiros e da Guena, dos no
mes e graduações das pessoas a quem, conforme 
as regras acima, competem as dislincções com que 
Sua l\1agestade se dignou .h-0nrar os Officiaes que 
se acharem nas circunstancias determinadas nos' 
§§ acima, declarando igualmente as batalhas ou 
sitios ém que cada hum as mereceu. 
· 	 1-0. º Acontecendo que algum dos Officiaes a 
quem pertence a distincção ordenada se ache 
depois lesado, seja por não ter sido contemplado, 
ou por se ter omittitlo alguma da~ acções em que 
se tiver achado, tendo as condições apontadas; . 
representará á Sua Magestade pelas regras esta
belecidas; e o geu requerimento 'Vira já informa
do pelo Marechal General, que o fará subirá sua 
real presença. 

Da fórma por que 	se usará do cotlar e das medalhas 
de distincção. 

1. • Os Generaes a quem Sua Magestade con- . 
ceder o collar de distincção, usaráõ delle sobre 
o peito pengente dos 1Íombros. 

2. º Os Officiaes a quem igualmente fôr conce
dida a .medalha, usaráõ della pendente de huma 
fita presa na farda ao lado direito do peito. 

Palacio d'> Rio de Janeiro, 25 de Junho de 
1816. -Marquez de Aguiar. 

PROVISÃO DE 2 Dll JULHO. 

l\lanuscripto authentico. 

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Unido 
de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço saber a 
vós Juiz das Sesmarias da Villa elo Rio Pardo, que 
foi vista a vossa representação i;le 6 de Fevereiro 
deste anho, sobre a qual, sendo ouvido o Desem
bargador Procurador da minha Reàl Corôa e Fa
zenda, sou servido declarar-vos que os marcos 
collocados nas medições e demarcações das ses
marias devem ser de pedra, e não de páo na con
formidade de direito, o que deveis exactamente 

' 	observar em todos os casos occorrentes. El-Reí 
Nosso Senhor o mando11 pelos Mini~tros abaixo 
assignados 9.o seu Co~1s~lho e se1,1s Desembarga

dores do Paço. João Pedro Maynard da Fonseca 
e Sá a fez no Rio de Janeiro, em 2 de Julho de 
1816. -Bei'líardo José de Souza Lobato a fezes
crever. -Monsenhor l\'liranda:-José de Olivei
ra Pinto Botelho Mosqueira. -Acha-se a fT.. 'J do 
Liv. 2• de Registo de Ordens eli!pedidtts pel11, Mesa do 
Desembargo do Paço. 

ALVARA.; DE 5 DE JULHO. 

Coll. Braz. - Delgado. 

Eu El-Rei faço saber aos que o presente alva
rá com força de lei virem, que tendo deterr,nina
do no alvará de 6 de Maio de . 1809 e declaração 
do outro de lo de Maio de 1808, que os aggravos 
01·dina11ios e appellações das Ilhas dos Açores, 
Madeira e Porto Santo; se intêrpuzesse para a 
Casa da Supplicação de Lisboa pela maior, mais 
breve e facil communicação que com esta Cidade 
tem os referidos portos, a fim de que os meus 
fieis vassallos, habitadores destas partes dos meus 
Estados tenhão mais commoda e prompta decisão 
de seus pleitos, por serem mais curtas e frequen
tes as -viagens para Lisboa; e consider,ando que 
os mesmos motivos se verilicão nos negocios cu
,ja expedição pertence aos meus Tribunaes, fa
zendo-se muito morosa a sua decisüo nos desta 
Côrte, pela falta de embarcações, e pela tardan
ça das informações e outras diligencias, a que. 
convém prnceder primeiro que se decidão a fi
nal: sou servido, para remediar estes inconve
nientes determinar que daqui em diante todo& 
os r1egocios dos habitantes das referidas Ilhas dos 
Açores, Madeira e Porto Santo, cuja decisão per
tence aos meus Tribunaes, se decidão nos de 
Lisboa, ficando pol'ém para se ultimarem nos 
desta Côrte os que nelle tlverão principio e estão 
corl'endo; entendendo-se nesta conformidade to
dos os alvarás que os creárão e estabelecêrão. 

P:elo que mando, etc. Palacio do Rio de Ja
neiro, aos 5 de Julho de 1816. -Rm com guar
da. - l\1arquez de Agpiar. - Com os 1·egistos com~ 
petentes. 

ASSENTO DE 13 DE JULHO. 

Delgado, 

Assentou-se na presença do Sr. João Antonio 
Salter de Mendonça, Chanceller da Casa da Sup
plicação, que serve de Regedor, pelos Desembar
gadores de Aggravos abaix0 assignados, por huma 
quasi unanimidade de votos~ que em vista da repre
senfação (*) do Desembargador Corregedordo ·Cri

(•) A repre~entação que deu motivo a esté assenro 'h~ 
a se1~uinte :-lllm e Exm. Sr. Chanceller e Regedot·. Vol
tando-me coºnclu~os os autos de liv.ramento de Manoel de 
Barros Castel-Branco, para cumprir ,os acordãos da Mesa 
!,los Aggravos sobre a sua pronuncia, ·não me anitn.o a 
fíeferir-lhe, por mais que respéito as mesmas .decisões, 
B'em qne na presença de V. Ex. se decidão as do.vidas que 
me occorrêrão na fórma que determina a Ord. do liv. r• 
tit. 5° § 5°, e tit. 6° § io. He o caso: Na de.vassa a que 
proc:edeu o Juiz de Fóra de Portalegre, pela morte de 
Frafcisco de Mattbs, .foi o l'éo pr9n~j1cia~o ;t ,.(1. :i5 ~ .~1
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"' 
me da Côrte e Casa, firmada muito principalmcrí" 

te no alvará de 25 de Ou tupro de 1644, não com
pelia á Mesa dos Aggravos tomar ~nhecimento 
dos acordãos da l\'.lesa do Cdme, por meio de 
aggravos de petirão, quando os mesmos erão pro
feridos. na fó11ma da lei do Reino e referido alva
J'a; não sendo applicav·eis" os assentos a que se 
referirão os acordãos proferidos na :!\lesa dos Ag
gTavos e de ,que se tl'ata, porqne procedião em 
muito differcntes hypotheses, em nada applicaveis 
aos casos de morte, como era o ele que se ;trata; 
que por tanto era illcgal quanto ~e lem julgado 
sobre este processo na Mesa dos :Aggra,vos, á qua1l• 
não compete o tomar conhecimento, e muito 
menos reformar o acordão da Mesa do Crime, 
suprema na sua compelencia, entrando a conh.e-• 
cer da jnstiça da pronuncía em hum ·caso em o 
o qual o Helator não podia nem cle,•ia despachar 
p0r , si só, em obser-va'ncia do ah•ará sobre<lito .. 
E para não entrar mais om du vicia se tomou este 
assento qu,e o mesmo Sr. Chanceller·, que Sfi!J?'' ª 
de Regedor, assignou com os Desem' argadores 
de Aggrnvos que nelle yótarão ..-'- Lisboa ., 13 de 
Julho de 1816. - Como Regcclàr, Salter. Dr. 
Guião..-Dr. So11za Sampaio.-:Arau.jo. -Pereira. 
-Tavares de Sequeira._,__ Esteves. -Bacellar. 

l 1 

1 ,• . ' 
' t. 

conseguindo o réo segurn antes de ser •i:.cmettida, se sus
tentou n p.con1111cia no ·aco1·dão f! .. 4, e s~· lhe ,ponccdet~ 
livramento ordinario; ag-gravoLI q rt:o, e não lendo prqvi -' 
mento, a íl. 18 v., em bargou, e o conseguio a 11. 32 v. 
Mandou.se, pelo acordão íl. ' ~3 da 'Mesa do Crime, dai· 
vista ao Desembargador Promotor, que a fl. 33 v. formou 
em barg-os úq11elle a'Cordão <ln Mesa dos Aggravos, por se 
achar disposto pelo alvhrá de 25 de Outubro de 1644, que 
os Corregedores do. Crime vejão cm relação as deva"sas.de 
morte, e ordenem sob're cllas o que cnnvier; não devendo 
por isso def'ct•ir-lbe por si sós, não calJc aggravo pela Ord. 
do liv. 1° tit. 6° § 10. Forão os .seus emlrn1·gns despreza~ 
dos, a íl, 54 V., pelo f'nn<lamcnto de . SC achar decidido 
pdos assentos de 9 de l\iarçu ele 1758 e 18 de Fevereiro <le 
1815, que daqu'cllcs despa9hos cm que se concede livra
mento 1lt·dinario, airrda· que sejão prol'cridas por acordão, 
tem cabimr,nlo o agg1·pvo de iajusbn pronuncia; tornott-sc, 
a íl. 35, a mandar' ouvfr o Desembargador Promotor, que 
respondendo, a ll 35 v.., não me pude, por bem da justi· 
c;a, dispensar ele cxpôr a duvida que me occorria na repre· 
sentação, ll. 36, s~gundo o qnc praticon o meu ant1• cessor 
nos autos appcnsos , cm que se tomou o mesmo assento, 
COl'l'Ob•>rando a minha duvida com as quatro attestaçõcs de 
II. 37 dos Escrivães do Crime. Foi ella despresada no 
aco1·dão li. /~o, pelo fundamento de ae achar debidida a 
materia da jnrisdicção e de direito, no mesmo assento que 
o meu antecessor mandou cnmpl'Ír e ficar em regra, a 
fl. 10 do mesmo appenso, e oão caber alterar-se novamen· 
te. Não podendo accommodar-mc a esta sabia decisão, 
por mais que a respeite, po1· niio serem as pronuncias; de 
que se trata nos refcridqs assentos, proferidas cm dev.assas 
de morte, não ppsso d~ixar de 11\!Var esta nova d11vida á 
presença de V. Ex. , para ser cl~cidida com a que expuz 
na dita representação 11. 36, como determina a Ord. do 
!~''· t 0 tit. 5• § 5•, e lei de i8 de Agosto de 1769; conf'o1·· 
mando-me segunda vez com o ei.empl" do meu •antecel) 
s'or na exposição junta, poi< só assi•1' podem cessar para 
.<) futuro semelhantes duvidas, assim como tem cess;iclo 
pelo que respeita ás outras devassas que não são de morte: 
Lisboa~ 27 de Junho de 1816.-0 Desembargadsr Corre
gedor do Cdme da Côrte e Casa, Jost': Antonio da Veiga, 

TOíllO Il, 

- ; 1 l'ROVISÃO DE 15 DE JULHO, , ' 

Manu~cripto autbentiqo• . ' 

D. JOão por graça de Deos, Rei do Reino Uni
do de Portugal, tio Brazil e Algarves, etc. Faço 
sabei· a ·vós Juiz, VereadoFes e , mais Officjaes 
da Carnzra da Leal Cidade de M.arianna, que sen~ 
do-me presente~ os publiC<os testemunhos.de reco-' 
n hecimento que ·destes pela elevação do Estado 
do Braúl á prceminencia de Reino Unido ao de 
P.ortugal e Algan.es; conformando-me por mi
nha immediaLa re~olução de 19 do me~ ·passado, 
como o parecer da 1'iesa do meu Desembargo do 
Paço , ·in lerposto cm cons.ulla em que foi ouvido 
o Desembargadou Procurador da minha Real Co
rôa. e Fazenda: hei por bem, louvando os VOS.Sfi\S 
puros e leaes sentimentos conceder"vns a faoµl
<lade pediua para á custa dos bens <lo. Conselho 
celebrar~1es na kgreja Calhedral, com assistehcia 
cio €abià :Oú ann4,,el'Sat"iO desta elevação COIDO per.
petuo tributo e monumento da v·ossa gratidão. 
El.llei Noss0 Senhor·o mandou por seu especial 
mandado pelos l\linistros abaixo assignados ~o 
scn Conséllrn e seus DesemJJargaclores do Paço. 
João Pedro 11\Iaynard da Fonseca e Sá a fez no 
Rio de Janeiro, a 15 de Julho de 1816.-Bernar
clo Jo.sé de Souza Lobato a fez cscre,•er. -1\'Ion
senhor Almeida. -Bernardo José da Cunha de 
Gusmão e Vasconce1J os. -Acha-se a• fl. 7 v. do 
Liv., 2° de Regilstos de Ordens ea;pedidas pela 1llesa 

do Desembargo do Papo. ' 


1 
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RESOLUÇ.io DE :f7 DE JUÍ:.110. . ' 
l\lariuscri!ltO authentico. 

f lf q•,• ''I 

Na Secretaria do C·o11.[)elho $e, aç,l1ã(') por él,cso
brigar varias lianças a despacho ele escravos des
de o anno de 1789, até o de 1814 inclusive, e 110 
sGbre este objecto a presente c.onsulta, ú qual res
ponclc1.,1_o Desembargador Procurador ela Corôa e 
Fazenda o seguinte:_;, Deve-se passa r ordens aos ' 
Ouvidores das respecti,,·.as .Con;iarcas e aos J uizes 
de Fóra, nos.lugares em qqe os ti ou-ver, pa,ra pro
cederem c.ompetentemente contra os proprieta 
rios e despachante,s cios esc1;avos, de que se trata 
e contra os seus. fiadores, remcttei;i~lo-se a es·se 
fim por copia os termos das respectivas fianças. 
E suposto que esta resposta seja fundada em d~
reito e lei, por ser este o progresso que rigoro
samente devia seguir-se neste negocio, julgou 
comtudo q Conselho, antes de mandar pfü· em 
pratica o meio apontadq, levar este assumpto á 
real presença, para que.Vossa l\~agestade, á ' 'ista 
das razões occorrentes, delib~re a este respeito, o 
que (ôr. mais .do seu real agracl0. A este grande 
embaraço que ,o Conselho s1,1bmette á sa,bia con
sideração ele Vo ~a Magi;istacle, accresce a diffi
culdacle ..que ,indispensavelmente ~e de-ve encon
trar na execução desta diligencia, por já não exis7 
tirem muitos dos düos proprietarios e fiadores no 
espaço de vinte e oito annos, que tem decorrido 
daquella época até ao presente. Em tacs circuns
tancias, ou os despachantes se achão na total im
po.ssibilidade de apresentarem as certidões que 
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exigem-se patlli obterem as competentes desobri
gas de suas fianças 2 ficando sujeitos pelo seu si 
lencio á pena de oominação, ou h~o de snpprir 
estas faltas com certidões falsas, extorquidas por 
di'tersos modos dos respectivos emp,regos, vindo 
desta sorte a oohonestar-se hum crime com ou· 
h 10 crime,. ou, finalmente, hão de confessar que 
leviírão os ditos escravos para o Rio da Prata e 
'QUtros portos estrangeiros, fazendo-se por isso 
1•éos das penas que aquelle alvará irroga aos seus 
transgressores, e desta alternativa se seguem in
convenientes que s~o assás patentes. Isto porém, 
quanto ao tempo que procedeu ao feliz momento 
em que Vossa Magestade se dignou de vir habi
ta11 nos seus Estados do Brazil, porque dessa éJ?·o
ca em diante se considera,·ão os ditos n~gociantes 
ainda mais habilitados para fazerem sem nenhuma 

· restiicção, fundados na providente carta regia de 
j\8 de Janeiro de '1808, que frequentando todos 
os portos deste reino aos est11angeiros para im
pottação de seus generos, facilitou igualmente a 
st1us fieis vassallos a exportação para onde melho1· 
lhes conv,iesse de todos e quaesquer effeitos, á 
exQepção dos notoriamente extancados. Estas par
tioulares razões não são transcendentes ás fianças 
nlativas aos escravos que se transportárão para 
tel'ras centraes ; mas, além da diffiouldade de ve
rificar-se esta liquidação , fica sendo inoohe11cnte, 
e atá odioso, que se proceda contra huns, e Hão 
contra outros. P.1\lrece ao. Conselho que a resolu
ção deste negocio era de immediato e supremo 
poder de Vossa Magestªde ,_ dignando-se delibe
rar se esta diligencia deve seguir-se pelo rp.ethodo 
apontado na respo.ota 'do Desembargador Procu
rador da Corôa e. Fazf)ncla, n(\o obstante as ra
zões ponderadas, ou determinar ó meio que deva 
cm~regar-se na sua execução; tendo este Conse
lho de pôr mui submissa e reverentemente na 
augusta presença, q!Je seria muito proprio da 
real grandeza e paternal beneficencia de Vossa 
lUagestade haver por desobrigadas as ditas fian
ças, de que não resulta prejuízo immediato á real 
Fazenda, pois sendo estas admittidas por mera 
cautela ao resultado dos d'itos despachos, não se 
segue iftfalli velmente a sua ti·ansgressào .!?ara se 
veri6oar a condemnação em prov·eito doregio pa
trimcmio. Quanto porém para o füturo pa1·ece ao 
Co&~elho qui: deve mucl(lr de systema, ou para 
que se extlngão as ditas fianças, substituindo-lhe 
·outrM meios de que se possão seguir mais vanta
jósos fü1s' ou se p~·opoT'cienem os que forem 
mais conducentes, par'<l não serem vans e illuso
rias e,omo tem s:tdo, o que o Conselho proporá 
se Vossa l\'l-agestade-assim o houver por bem, de
liherando Vossa JUagestade sobre tudo o que fôr 
mais util ao seu real ser·'fiço e Fazenda. Rio, em 
15 de Maio de 1816. 

Resolução; ;_ Çomo pavece-. Palacio do Rio de 
Janeiro, 17 de Julho de 18t6. ~Com a ruhrhJa 
de Sua Mteza Reat. -Àeha-Jse no Livro 1 • d:e Re
giste die ·Consitltas·do C.01-ucltio•da Pazendà, a ft. 80 
11. a 81 !h 

,, 


" CARTA REGIA DE 1.9 DE .JULHO. 


Coll. Braz. 


Honr:ido Marquez de Alegrete, Governador e 
Capitão General da Capitania do Rio Grande de 
S. Pedro do Sul. Amigo : eu El-Rei vos envio 
muito saudar oomo aquelle que amo e prezo. 
Constando na minha real presença, pela vossa co.n
ta de 5o de Março do corrente anno, que nessa 
Capitania - se commettem muitos e atrozes delic
tos com darnno dos meus fieis vassallos, pertui·
bação e offensa da publica tranquillidade e da 
segunrnça pessoal, de que devem gozar todos 
debaixo da protecção das leis; e que o motivo des-< 
t,a freqnencia, multiplicidade e .atrocidade de cri~ 
mes he, além da ferocidade e falta de ci vilisação 
de muitos dos habit 'ates desse ''asto, e ainda 
pouco povoado territorio, a impunidndo dos de
liotos que, ou ficão de torlo por punil', ou se lhes 
impõe as penas muito tempo depois, e muito 
longe do lugar em que nconlecêrão, por se re
metter ás oadêas ela Casa da Supplicação alguns 
réos, quo em conformidade da lei do Reino de
vem ser a ellas enviados com seus respectivos 
processos, onde se demo1•ão pela coDoorrencia 
dos que nellas se ajuntão, vindo a verificar~s.e o 
castigo quando já não ha memoria dos delictos, 
e em lugar mui remoto daquelles em que se per
petrárão : querendo remediar estes funestos ma
les, estabelecendo meios com que sejão ahi mes
mo punidos os réos com a mais possivel brevidade, 
ajuntando-se á certeza da pena a presteza da exe
oução, e o ser presenciada pelos que vüião com
mctter os crimes ou os ou virão cont·ar: o que 
mui~o evita a frequencia delles; e sendo a insli 
tuiç~io das Juntas de Justiça hum estabelecimen
to mui proporcionado para se conseguirem estes 
utei~ tlos, como se tem verificado em outras Ca
pitanias em que se achão estabelecidas: sou ser
vido crear tambem huma nessa Capitania, e será 
composta de vós, como Presidente com voto du 
desempate, sempre que fôr necessario v-otar; do 

· Ouvidor da Comarca, que será o Juiz Relator; 
do Juiz de F6ra dessa Vi,lla e dos Desembargacle
11es Juiz da Alfandega, e Lui11 Corrêa Teixeüa 
de Bragança, e de alg·um Ministro que para o fu
turo se haja de crear, e dous Advogados, na falta 
destes de melhor nota e probidade que vós no.
meareis, ou dos Vereadores quando não houve
rem Advogados de boa nota, vindo sempre a ser· 
oon;Jposta de seis Vogaes, e vencendo-se as con
demnações de dez annos ele degredo para cima, 
por quatro votos conforme, e por tres em todos ' 
os casos, e verificando-se a reducção nos termos 
do ~sscnto de 9 de Abril de 1659. 

Nesta Junta que YÓs convocareis quando pe.la 
occorrencia dos processos e réos presos, l'OS pa
recer necessario, seráô julgados breve e summa
riamente os réos ele todo.s e quaesquer crimes· , 
salvo os d,e Lesa~Magestade de primeira cabeç.a, 
• qHe não forem eoclesiasticos ou militares que · 
go~m'n de pri vilegios do fôro, sem excepção de 
q?alidade:i ele b.raucos, lndios, mulatos e pretos, 
senc).o p.ti.qi~wo ouvidos com sua defeza em tem
p-0 ?rove na fiérma ela l~i do Reino, e as sentei'\
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ças que se proferirem nesta conformidade seráõ 
executadas, sem que se suspendão jámais por 
. qualquer motivo. · • 

A este fim Sll remeHer4õ ao J u1z Relator os 
proo6ssos êom- os féos p.resos d.e todo o Distrii:to 
da Capitania, assim dos q1,ie em -vfrtude ela loi se 
de~em remetter ás cadêas da Casa da Supplicação, 
como de todos os ai.ais presos de outros delictos 
quaesquer que sej<l(l, excepto aquelles que esti'Ve
1·em em livramento ordinario, e therem partes 
que os accu&em; e destes, e dos mais que se li
vrão sQltQs oom cartas de segufo ou alvarás de 
fiança, com pa1·te ou sem ella, oontinuaráõ nos 
processos os termos até ago.ra praticados e esta
belecidos nas lejs. E fareis guardai· em tudo o 
mais que fôr necessario a este respeito que não fôr 
aqui declarado, o que se obse!'Ya na Cidade de 
S. Pau lo, em vfrtude da carta regia de 14 de J a~ 
neiro de 1775, e .em, Villa Rica, segando a dis
posição da outra de 22 de Setembro ele 1815, 
observando·i>e tamhem o ~!vará Je 15 de :Novem
bro 4e 18w, no que. fôr applicavel e não se en
contrar com o que nesta determmo. Cumpri-o 
assim. Escripta no falacio dQ llio de Janeiro, 
em 19 de Julho de 1816.~I\Br oom guarda.

PROVISÃO DE 20 Dll JULHO. 

Manuser~pto authenticcr. 

D. João por graça de De os, Rei do .Reino Unir 
d(} de. Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço 
saber a vós Desemli>argador da Casa da Supplica"" 
ção desta Côrte, Lucas Antonio Monteiro de Bar
ros., l{UC havendo-me representado o Dr. Manoel 
Vieira da Sih•a, do meu Conselho e Physico M6r· 
do Reino, que tendo-lhe eu feito doação da cha
cara dos lnvaliados incorpo~ada nos proprios da 
minha' Real Corôa, por decreto de 8 de N ovem
hro de 1810, continuá1·a na posse, uso e desfruc
to della, segund!'I os limites que tinha e.ro quanto 
foi possuida pela miaha Real Fazenda, sem já
mais os exceder, acontecia que alguns ' 'isiuhos, 
por emulação e inveja das bemfeitorias com que 
a ti11ha engrandeeido, mo-vião duvidas sabre es 
antigos Hrn.i tes, .querendo ter· direito a alguma 
parte do terreno comprehendid<!l nelles , com 
manifestainjnstiça; pedindo-me mandasse oonhe
eer destas pretenções por meio de vistoria e ave
riguações j udiciaes, e se demarcassem os limites 
da chacara doada, para &e e-vitarem as queixas 
çarumniosas dos referidos ~isinhos; e represen
tando-me. tamhem hum destes, Jos.é Soares No
guefoa, qne o Physico Mór o inquietava na sua 
posse, excedendo os limites que lhe pertencião 
pela que tinha de minha Real Fazenda, e man
dando clierrihar com força armada o muro diviso~ 
ri.o que• elle tinha maudado fazer para marcar os. 
justos limites dos dous pre.dios confinantes, em 
oonfbr.mid-ade dos seus: títulos e posse; e reque
rendo-me igualmente João Pinto de l\1iranda J 
D. 1\1arfa Luiza de Oliveira e D. Thercza Angeli
ca de Oliveira, p1·0-videncia para CDnter o Physi
co Mór nos limites que tinha anteriormente a 
chacara, que não passão de huma valia rle esgo

to, que tinha este a1:rog~do Q domil\tf> e posse ~e 
sete braças de terreno, d1Jsde a reftirida 'Valla at.i 
a raiz do murro, e dahi at~ ao 0ume dQ mesmo, 
e dezenove braças de terra ~it1,1adas rrn n1a <lll S, 
Lourenç.o, e confinando com. o antigo Olllfo dl
visorio <la sohredita chacara peh> lado da lgrej3 

· de Santo Antonio Pobre, qlJe estavãp abrangid:p, 
na referida chacara côm ~ oovo aocre~centameJJto 
do muro, e qu~ lhe pertenoião como herdeiro& de 
Antonio Manoel de .FreiU1s, que os houve p(}f 
comprn feita a D, Maria Archangela, pr\opdtitada 
de todo o referido predi.o : constou na minha· real 
presença, por informação do Dr, José de Qli-Yeira 
Pinto Botelho de Mosqueira, do PlllU C(}n~elho, 
Desembargador do Paço, e Procurador da minha 
Real Corôa e Fazenda, a quem fui servido enea;r. 
regai' o exame e a1•c11iguação jlldiqial da ma.teria 
destes requerimentos ·, po.r meio de -vistori?, 
informa<;Ões e audiencia dos contendores, que 
supposto José Soares Nogueira tem direito, ~e
gundo os seus títulos, para a contirn;iação do 
muro divisorio que estava consbuido por aquelle 
lugar, o devia comtudo dirigir em linh11. reata a.té 
aos limites do predio que possue no cume do dito 
µiorro Manoel Luiz Martins, e não ua linha obli
qua em que ha-via principiado, com que absorvia 
algum terreno pertencente ao Physico Mór, que 
por esta causa se havia disfarçado, em conformi
~lade do que permitte a lei do Reino, sem se veri
ficarem os excessos que lhe argue, e de que se 
queixa o refcwiclo Nogueira; que a pretemção de 
Jeão Pinto (le Miramda e suas cunhadas era COlt+ 

trari'a á posse em que estava o actual possuido1· 
da chacara, por si e pela minha R:eal F~ientla, 
anteriormente 4. doação, parque ainda que nã-0· 
appa1·er.ião os títulos de acquisição, nem COflStav11 
dos limites, era provado exuberantemente que os 
Invalidos que ali primeiro estiverão., usavão e ' 
desfruta-vão- não s-0 o terreno até a valia, mas tam
bem as sete braças até á raiz do morro, tendo-se 
melhorado a fonte que nelle havia, e estabeleci
do Jlium jogo de bola para seu re'.}reio, e hum 
passadiço de prio sobre a nlla, e tirando lenhas 
e colhendo fructos do mais terreno até o cume do 
morro, praticando elles e o Physico Mór tode.s 
os mais actos possessorios ante·s e depois da .doa- · 
ção, li vista dos visinhos, sem alguma contradic
çiio, notando-se tão sómente que forão desconti
nuos alguns dos praticados no morro em tempo 
dos Invalidos, e com faculdade da proprietaria, 
como asse verão alguns dos informantes, .vindo 
por isto a ser necessario, quanto ao d-ominio, 
maior indagação, alisim como acePca do direito 
que o sohredito João Pinto e st1as cunhadas afilr
mão ter para esta pretenção, e que lhes neg·a o 
Physico Mór; e que finalmente o terreno das de
zenove braças que se diz,em situadas ao lado late
ral além do muro dhisorio, não se póde encon
trar , apesar das averiguações e exame.s a que se 
procedeu com pessoas intelligentes , v-indo a ve
rificar-se que a venda detle fqi 011 npocripha o-u 
simulada; e tendo consideração a todo o referido, 
e sendo mui eonforme á justiça e ao requerimen
to de todos estes contendores, acabar esta ques
tão de limites por hum modo terminante e sum
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mario no que não precisar de maior indagação, 
e sendo disposiçãe de dil'eito que o dominio se 
prova por CGnjecturas e presumpções, maior
mente quando são fundadas em actos possessorios 
seguidos, e não interrompidos, á vista de todos: 
sou servido ordenar que o domfr1io e posse da cha
cara de que se trata, até a.valla e desta até a raiz do 
marro, se repute pertencer ao Physico Mór, e a 
este respeito se não mova mais questão algúma, 
po11do-se perpetuo ~ilencio nas que se tiverem 
mo~·ido e que se quizerem excitar, que seja o mes
mo manutenido sem contradicção de alguem na 
posse do mais terreno até ao cume do mol'ro, po
dendo porém os que pretendem ter direito ao do
minio delle, nsar das acções em juizo contencioso 
que entenderem competir-U1es, bem como o po
derúõ tambem fazer sobre o terreno das de1.enove 
braças que se não encontr!u'ão no lugar designa
do. E sou outrosim senido que, demolindo-se 
a parte do muro dil'isorio começado por José 
So<!res Nogueira, que vai em linha obliqua, pos
sa este edificar-se ,eor aquelle mesmo lugar em 
Jinha recta até os limites do predio de i\lanoel 
LÚiz l\lartins.;:• o que será po1· ''ÓS determinado 
para se 13vitarem mais contestações, dando outro
sim execução ús sobreditas minhas reaes determi
nações em todas as suas partes, na fórma acima 
expre~sa e declarada. Cumpri-o assim. El-Rei 
Nosso Senhot· <.1 mandou por seu especial man
dado pelos l\'Iinistros abaixo assignados, do seu 
Conselho e seus Desembargadores cio Paço. Hen
l'ique Anastacio de Novaes a fez no Rio de Janei
ro, aos 20 de Julho de 1816. -Bernardo José 
de Souza Lobato a fez escrever. -Francisco An
tonio de Souza da Silveira.-Monsenhor Almeida. 
Com os 1·egistos competentes. 

DECRETO DE 23 DE JULIIO.' ' 

Coll. llraz. 

Tendo tomado na minha real consider;ição as
sim o maior serviço a qne he obrigada nesta Cô:·
te e Cidade do Rio de Janeiro a Tropa de tinha 
da sua guarnição, pelo considera vel numero de 
Guardas e,.Destacamentos que se tem augrnenta
do, como o maior preço a que tem subido, com o 
crescimento ela população, os generos de geral 
con~umo e da primeira necessidade para a subsis
tencia; e tendo attenção a que o soldo antiga
mente estabelecido para os Officiaes Inferilj)res, 
Soldados e Tambores dos regimentos de Infan
teria de Linha e cio de Artilherja, não he assás 
sufilciente no presente cstaclo das cousas: hei por 
lJem conceder o augmento de mais ' 'inte réis dia
rios ao solda que s.e acha estabe lecido, e que ac
tnalmente percebem os Officiaes Inferiores, Sol- . 
dados e Tambores dos tres regimentos de In~an
teria de Linha e cio ele Artilheria desta Côrte. O 
Con~~lho Supr()rno Militar o tenha assim enten:..' 
dido e faça expedi!· ,em consequencia os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 25 
de Julho de 18 J6. -7 Com a rubrica de Sua l\1p.
ge. tade. 

• 1 

· A.LVARA' DE 23 DE JUJ.IIO. 

Coll. Braz. 

Eu 'El-Rei faço saber aos que este alvariÍ com 
força de lei virem, que tendo mostrado a expe
riencia ·que a quantia de ~reze réis diarios quepe
lo alvará ele 12 de l\iarço de 181 o mandei abon:ir 
por cada hum a praça dos tres regimentos de Infan
teria de Linha e do de Artilheria da guarnição desta 
Côrte para fundo ele fardamento, não he bastan
te para se poderem satisl'azer nos p1•azos deter
minados os fardamentos e farcletas ás praças effec
ti vas dos mesmos corpos; por isso que, achan
do-se extraordinariamente reduzido o numero de 
taes praças, nã0 ·podia ter lugar a providencia or
denada pelos§§ 18, lg, 20 e 21 do sobredito 
ahará das li cenças para fundo de forclàmento, as 
quaes convindo por out1;a parte coartar em be
neficio da disciplina da tropa: sou servido deter
minar a este respeito o seguinte: 

i. º Que em lugar dos ~reze réis diarios orde
nados no § 16 do citado alvará de 12 de Março de 
181 o, para fun do de fardamento das praças dos 
tres regimentos de Infanteria de Linha e do de 
Artilheria da g·uarniç.ão desta Capital, se abone 
pela Thesoural'ia Geral das Tropas vin te e tres rs. 
dia rios por cada praça dos_referidos regimentos, 
os quaes serúõ pagos ao memo tempo que o Pret 
cios respectiYOS soldos, e pela mesma maneira 
porque foi reg·ulado 'este pagam,mto pelo § 17 
do sobredito alvará para o fim ali indicado. 

2. º Que tornando-se clesnecessarias com. este 
acc 1rescimo pa11a o fundo de fardamento as lice'n
ças determinadas nos§§ 18, 19! 20 e 21, e con
vinrlo s:ipprimi-las em razão da melhor Jiscipli
na da tropa; não se conccderúõ mais taes licc.n
QªS, ficando sem effcito o que se acha disposto a 
semelhante respeito no ..sobreclito alvarú de 12 de 
l.\la ·ç.o de 18 1o, e decreto ele 28 de Março do 
me~mo anno. , 

3. º Oue além do vencimento de fardam~nto e 
fardeta; determinado pelo clccreto de 29 de Mar
ço de 1810, os Conselhos de Aclministraç.ão dos 
regimentos foráõ fornecer a cada soltl:ido huma 
manta de algodão de dous em dous annos, e 
lmma esteira de seis em seis mezes; visto que, 
augmentando o f'u!lflo estabelecido para o farda
mento, a Caixa de Administração fica habilitada 
par;:i esta despeza, aliús indispensavel para a con
seryação ·ela saude dos soldados. 

E este se cumprirá tão inteiramente como nelle 
se contém, srm embargo dos citados §§ 18, 19, 

20 e 21 tlo referieio al vara de 12 de l\1arço de 
181 Cl, que nesta parte sómente quero seja consi
derado de nenhum e.ffeito, ficando em tudo o 
mais em seu inteiro e cumprido vigor, e de ou
tras quaesquer leis, ordens ou resoluções om CO!l

trario, que igualmente todas hei por d~rogadas 
pa1'a este e.ffeito sóment~ como se dellas fizesse 
expressa menção. Pelo que mando, etc. Dado no 
falucio do Rio de .Janeiro, aos 25 de Julho de 
1816. -REI com guarda.~ Marquez. de Aguiar. 
- Com os registos competentes. 

http:Aclministra�.�o
http:g�uarni�.�o


217ANNO DE 1816. 
" 
·'.DECRETO ;DE 24 DE JULHO. 

Manuscripto authentico. • 

Tendo mostrado a cxperiencia que as incum
h!!nci'as do lugar de Patl'ão Mór do Porto desta 

·cidade não são pela maior parte das vezes con
ciliaveis com o exercieio de Commandante das 
minhas ·reaes Galeolas, sou se1·vido determinar 
que d' ora em diante fique sçparada esta commiR
são do cargo ele Patrão M.ór, e ordeno que nella 
fique empregado o Capitão de Mar e Guerra, João 
Antonio Salgado, qne já senia interinamente, 
vencendo o ~oldo e comedorias que, como Com
mandante, l'he pertencem. O Conde da B'arca, etc. 
Palacio cio Hir de Janeiro, em 24 de Julho de 
1816. -Com a rubrica de Sua Magestade. 

AVISO DE 30 DE JULHO. 

Manuscripto m1thentico. 

Exm. e Revm. Senhor.-Foi presente a El-Rei 
meu Senhor a carta q'.le V. Ex. me dirigia em 
data de 24 de Abril passado, e a que lhe servia 
de postcriptum, e os p~peis que acompanhárão· 
a primeira, e que contém huma nota do Car
deal Gonçal vi , Secretario de füitado , dirigida 
ao Ministro Plenipotenciario ·em Roma , insi
nuando o methodo porque V. Ex. conseguiria a 
confirmação que se lhe negava do Arcebispado, 
para que Sua Magestade o nomeou, .confessando 
e abjurando erros, por se lh11 imputarem suspeita 
em doutrina, appl'O''ação do Concilio de Pytoia, 
e escandalo no elogio funebre que recitou do 
Marquez de Pombal: o modelo para a carta que 
V. Ex. deveria escrever ao Santo Padre em con
formidade da dita nota, e huma copia da que cm 
consequcncia d tudo isto V. Ex. dirigia ao ·sum
mo Pontífice , não de todo conforme ao modelo, 
mas.segundo o que entendeu podia fazer em cons
ciencia. Na sobredita. carta a mim dirigida, dá 
V. Ex. as razões porque assim procedeu, e pede a 
_Síl"a Magestade o alli vie •e excuse do Arcebispado 
para que o nomeou, pelos dissabores que lhe tem 
causado a duvida da confirmação, e porque en
tende que pelos sens annos e achaques he supe
rior ás suas forças o emprego par'a que foi no
meado. O mesmo Augusto Senhor, a quem foi 
muito desagradavel que se negasse a V. Ex. a 

\ confirmação do Arocbispaclo, de que o julga mui
to digno, vio com muito desprazer tudo o que a 
a este respeito se tem praticado, desapprovanuo 
que o Ministro Plenipoteociario em Roma acei
tasse o indiscreto e injusto modelo, e o suggedsse 
a Y. Ex., quando devia instar c,oi;n toda a energia e 
efficacia para que se concedesse a confirmação, 
pugnando pela conservação da regalia de Sua Ma
gestade ,, e do direito do real padroado-adquirido 
por antiga e não interrompida posse, e não con
sentindo que com tão injusta denegaçãP, se 'offen
dess.e o seu real decoro, arguindo-se-lhe pelo ile
nos. falta de circunspecção na escolha,e nomeação, 

· extendendo-se esta ao§ direitos que lhe competem 
.0omo Protecto1· ela religião e da Igreja e como So
bctra.no, e dando imm~diatament: conta para que 

1 TOMO II . 

... 

a mesmo Augusto Senhor deliber:asse o que con
vjesse ao seu real serviçQ. Nesta conformidade se 
esercveu ao Ministro Plenipotenciario em Roma, 
ordenando-se-lhe assim o praticasse até conse
guir a Bulia cm fúrn;ia· ordinal'i-a, chegando até 
a ameaçar com rompimento , e que Sua Ma
gestade estava dehberado a mandar fazer a con
firmação dentro do Reino na fórma da discipli
na antiga, como por semelhantes motivos tem 
praticado outros Soberanos ortl)odoxos, sendo 
hum delles Luiz XV na França, não ha muitos 
annos, posto que se lhe recommendou que só 
usasse daquelle meio no ultir,no extremo, e ser
vindo-se de expressões Gonformes ao acatan;iento 
devi~o á pessoa do Santo l?adre, e que no caso 
de e;;tar já expedida a Bulia; e executado com ó 
placito, instasse por hurna satisfação digna de tal 
offen~a. 

El-Hei meu ,Senhor, tendo assim deliberado 
neste negocio pelos motivos expostos, me deter
minou fizesse saber a V. Ex. que tambem lhe fôra 
muito desagraclavel a sua condesrendencia em es
crever a carta &enão de todo conforme ao mo 
<leio, ad menos imitando-e, e confessando erros 
_que não tinha : quan-do o n;iais acertado era fazer 
saber á Sua Mage~tade o que se lhe ' insi.nuava 
para determinar o que mais conviesse, sem com
prometter o seu real decóro, arguindo-se assim a 
nomeação, e dando logo nste triumpho á Curia 
Rpmana: ficando V, Ex. tambem . na intelligen
cia de que o ·mesmQ Augusto Sen~or não ha por 
bem alli via-lo do Arcebi.<pado, porque entende 
que V. Ex. dcsempenhará no exercício delle o 
justo conceito que sempre fez do seu saber e vir
tudes, e que não he decente esta renuncia, tendo 
ha viJo tão reprovada e injusta contestaç<ío da 
Curia Homana. Deos guarde a V. Ex. Palacfo 
do Rio de Janeiro, em 3ó de Julho de 1816. -
Marquez , de ·Agufar. - Sr.- Arcebispo eleito cle 
Evora. · 

DE,CllE'J'O D,E 12 DE AGOSTO. 

Manuscripto authentico. 

Attendendo ao bem c·ommum que provém ao~ 
meus fieis vassallos de se estabelecer no '.Brazil 
hum a Escola Real de ·Sciencias, Artes e Officios, 
em que se promova e diffunda a insirucçâo e co
nhecimentos indispensav,eis·aos homens destinados 
não só aos empregos publicas da administração 

·do .Estado, - mas tambem ao progresso da agri
cultura, mineralogià, industria e commercio, de 
que resulta a subsistencia , commodidade e civi
lisação dos povos; maiormeote oeste Contioen;
te, cuja extensão, oã9 tendo ainda o devido e cor
respondente numero de braços iodispensaveis ao 
amanho e aproveitamento do terreno, precisa dos 
grandes soccorros da estatística, para aproveitar 
os procluctos, cujo valor e p1·eciosidade podem 
vir a formar do Brazil o mais rico e opulento dos 
reinos coo heciclos; fazendo-se por tapto neces
sario aos habitantes ,o estudo das Bellas Artes 

. com applicação e referencia aos officios mecani
cos, cuja pratica, perfeição e utilidade depenpll 
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dtls coriheciín~ntbs theoNc>ós dta!p1rellas artes e dif~ 

' füs!ivàS h'lzes éla's sciendas naturaes, p'hysicas e 
exattàs ; e cruerei1dô para tão uteis fü1s a~roi·ei
tal' desde íá à capa!:Hlade-, habílidacl'e e scíencià' 

·de a~guns l:Jos estrangerró~ h<eMmeritos, q~e tem 
buscatlo a m'inha real e gra'éh.Jsa proteéção pat·a se• 
tetn ~nípregados no ensin'O é' insi:rucção publica 
"da<qll'êllas artes: ·hei por betn, e mesmo em quan
to as Aulas daquelles conhecimentos, artes e offi
bios não formão . a part~ integrante da 'elita Escola 
Real das &ciencias, Artes ·e 0lficios que eu hou-· 
ver de ma'lldat estabelecer, se pague aimualrnen• 
'te por quarteis a 'cada huma da'S pessoas declara~ 
i'atlas na relaç~ló inserta neste meu real decreto, 
e ·as11ignatla pelo tneu 1\linistro e Secretado de 
Estado 'dos Negocios Estrangeiros e da Guerra, a 
so'mma d-e 8:0'3'2:/tJ réis em qu-e impo-1'1:ão. as pen
sões, de que por hum effeito da minha real h11:i• 
nlificenéla e paternal zelo pelo bem. publico deste 
'.i'eino, lhe·s faço mero~ para a sua subsistencia, pa• 

' gas pelo Real Et'ario, ·cumpri11do desde logo cada 
hum dos ditos t>ensiona"rios com as obrig·açües, 
e1rnatgos 'C estipulações que devem faz"Cra base do 
c'ontraútO, ·que aô m'efi'ôS pelo tempo -de seis an~ 
nos -brio de assigna1', oib'rigando-se a cum.pri\· quan
to ' f~r tend-ente ao fim tla proposta in-struc~ão na• 
c'iona! -das bella's -artes, applli'c!rdas â industria , 
melhoramento 'e pro·gresso da5 outras artes e offi· 
'Cio·s tnecanicos. ·O Marque·z d·e Aguiar, ei·c. :Pa
lacio d!> Rio de Janeiro, em ) 2 de A-gosto de 
1816........ corn a rubrica do Príncipe Regente Nbs
'SO Se11hor. 

RE'LA'çA:o ·das ptss'0/1.S"à -<fUe'm, ' p.or tietreto destá r;làt-a; 
mandu Sua Nlages·tade Jar 'as plin~ões ann·uries 
a#Jaia;o âec-/ai•ailas. 

Ao Càv~lheiJ'º Jo;lquim Le Breton. 1 :600.ti)ooo 
Pedro D11lon'. . • . . . . . . . . . ~00!/:/)000 
João Baptista Debret, Pintor de His

toria . . . . . • . . . . . . . 8001000 
Nicoláo Antonio Taunay; Pintor .. Soo ooo 
Augmto Ta:Unay., Esculter •.. , . Soo ooo 
Augusto Henrique Victorio Grand

jean ele l\'lontigni, Architecto .. 800.ti)ooo 
Simeão Pradier ,. Gravader ...•• , 8oo:tf>ooo 
Francisco Ovide, Professo1· de Me-

canica ... ...•... '• .. ~ . 800:/:J>oo@ 
éarl~s Henrique Levav-asseqr... fno:t!Jooo, 
Ll!liz Simploriano . 5M1/í>ooo 
Francisco Baur.epas .•. . . . . . 292:/tJaoo 

i\io cte :Táneito, em 12 de Agosto d~ 1'816." 
llarqwez de Aguiar. - Ea;'truhilla i/.o Liv. 4º tie 
ll.cgisto il.e 'Deci'efos dos 11.nno's li'~ 1'81if 11. .Jan1zo 'de 
1~118, 'aP. it11 . 

':Maquscripto auihentfoo. 

lll. .foÍio ,po'r ~ra~à •d'e Deo'S, IR'ei d,; Reino Uhi
·d\:l 'll,e 1Pét'h1glfl, <Br~il e Algal"v'es, etc. Paçb'Sá
tl:K!i' ta vi:!! JGl<>"vter'nadbr da C11pivarnia tlo 'B'spirít'o 

Santo, que sendo-tne presente ó Vósso Officio 
que at:ompanhou o requerimento <le Manoel José 
Ramos, sobh a necessidade de hu ma Ca.::leira de 

· primeiras letFas na Vil!a de Almei..dn, e o mais 
que a esse respeito se me expô11., em celnsu·lta da 
lUesa do meu Desembargo do Pa9.o, "Co1n cu,j0 
parecer fui servido conformar-me, por immediata 
resolução de 5 do meii passado: hei por bem orear 
na referida ViHa -de Alineida do Districto cle~sa 
Capitania, hum Cadeira de primeü·a.~ letras com 
!> or'denado estabelecido para as outras iguaes da 
mesma Comarca.. O que mando pàrticipar-vos 
para níl fórma dasminhas reaes Qrc\ens~ a prnve:r
des no ' que fôr de melhor oopducta e saber. El
R.ei N@sso Senhor omandQu pelo.s Ministros abai
xo assi,gnados, do seu Conselho e seus Desem
bargadores do Paço. João Pedro Maynard da 
Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 12 de 
A.gosto de 18\ 6. -Bernardo José do Souza Loba
to a fez escre,·er. - Monsenhor Almeida.·- Ber
nardo José da Cunha de Gusmão e Vasconcellos. 
~Aclza-se a fl.. 9 v. do Liv. 2 º de R eg. de Ordens 
'ea;petüdas pela ./11esa do Desembargo do Paço. 

l"IlOVlSÃO DB' 12 ~ill AGOSTO, 

'.Manuscripto authen lico. 

. D. J 0ão pôr traça de Det>s, Rei do Rein-o Uni
do de Portngal, Bra~il 'e Algarve~, etc. Mando a 
'Vbs Ouvidor de·sta Coinarcà, detertnih-eis no m:eu 
real nome ás Camnras das vmns d'cl vossa juris
dicção que ass·im que vagar a1gnma tias t-adeira~ 
\:lo seu Te1'mo por ino~te ou ausenéia dos Profes
sores, -ou quandó esfes commetteretn algumas 
faltas púr desleixo n-o ilumprimento dos seus de
'veres, me dêem Jogo cônta para eu prover como 
fôr justo . El-R.ei Nosso Senhor o mandou pelo~ 
MiD'istl'ôs abaixo assigna:dos, do seu Conselho e 
seus OeS'embargadores do Paço. João Pedto 1\Iay
inar4 da Fanseca {l Sa a fez no Rio de Janeiro, ·a 
12 ~e Ag-osto de i816.-Bernardo José de So'U
za Lobato a fez escrever. ~Monsenhor Almcid~. 
Berll/ardo José da C1mha Gusmão e Vasconcellos: 

Expedirão-se ig11aes para os Ouvidores das Co
n1arcas da Capitanfa do Espírito San'to, -de S. 
Pedqo do Rio GraMe e Santa Catharinn. -A'é~ 
-se a •P,. 1 1 ,do Liv. 2° de Reg. ri.e Ordens exfMllitfo.s 
1pela ~esa do ]}esembargó do Paço. 

Pl\OVISÃO DE !2 DE AGOSl.l'O. 

Manusc1•ipto autheotito. 

D . .J'6ão por gttiga de Deos, Rei dl) Reiae Uni;_ 
1-d'o d1e Port·ugaI, 'Brazi! e Algarves, ·eto. Fir~o sa1
-bera 'Y·M iJuiz de Fóra 'da Villa BeUa, que ~n!lu 
'Vistal'a vosS'a representação de 5o de SetettÍ11rtl d'o 
anno:. p~1isàcla, a ll'espeito da confusãb .fl descarni

nhu 'd01i ,autos provenienlt<e da fàW.t tle c!Iistl<il~'Ui

çiia ~1às ac'ç·ões; s·ebre 0 quie 'Sendo •oli'Vi'tjg o 


. De.sembà·rg-ader 'Pr-Ocü1'à'dtw tla minb:a Real Cerâ<a 

e1i'111~~nfü.1: ·sou sét>vi~o. •ot'denar-vios 1que·, 'll'pl!eb'r 

·llti hper hurn •s'b ES'Otilvli~ 'em oa'do J,uma d.a$ -.~ti
··e-as llepa'rti~6\'!s) ~stebele{Yais t.111 fé·rtnll -~'G'r iv0~1
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práposta, à rnenclonáéla .distri.buiçã0 , Oll cm·ga , ca da do Pará, a que até agora péTteneia, e sup
para por ella se sab~r o Escrivão qt~ deve res primído o luga1· de Juiz de Fóra do <;;i;vd, Cri
ponder pàlo feito, como he expresso no ,alvará me e Orffos creada na dita Villa de Marajó pelo 
de 23 de Abril de 1813. O que assim cum referido alvará de 8 de Maio de 1 S.11. 
prireis 'exactarr1ente. El-Rei Nosso Senhor o O Ouvidor e CorrP-gedor da nova Comarca dá 
mandoü pelos Mínistros ábaixo assignados do seu Ilha de Joannes e Marajó; qu!:J eu houver por bem. 
Conselho e seus Des.~mbàrgadores da Paço. João nomear, e os seus successores, exerceráõ. este lu
Pedro Maynard da Fonseca e Sf1 a fez no Rio ele gar e os cargos que 'lhe são annexos, na confor
Janeiro, a 12 de AgQs'to de 1816. ~Bernardo midade das minhas ordenações, regimentos dos 
Jbsé de Souza Lobato a fez escrever. - 'Monse Ouvidores Geraes e mais leis e ordens que se achão 
nhor Almeida. -Bernardo José da Cunha Gus estabelecidas com a mesma jurisdicção, ordena
mão e Vasconcellos. ~Acha-se a fl.. 11 do Liv. do, aposentadoria e propinas que tem o Ouvidor 
2• de Reg. de Ordens expedidas p.eta Mesa do Deda Comarca do Pará. 
umbargo do Pa(Jo. E sou outrosiih servido crear os officfos de És

crivão . e Meirinho · da Ouvidoria e Cofreiçâo da 
dita nova Comarca; e as pessoas que forem pro

HVARA' DE 17 DE AGOSTO·. vidas .nestes dous ofilci9s, os servirúõ na fórrna 
Co)l. ,Braz. das leis e regimentos que lhes são respectivos. 

Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro, 
Eu El-Rei faço saber aos que este alvará com aos 1 7 de Agosto de 1816. :-REI aom guarda. 

força de lei virem, que verificando-se na minha Com os registos competentes. 

real presença, p'ela consulta da Mesa do Desem

bargo do Paço , a que mandei proceder so,b1'e as 


A.VISO DE 19 D.E AGOSTO,representaçoes do Juiz de Fóra da Villa de Marajó 

.na Ilha de Joannes, Comarca do Pará, serem Mannscripto authentiéo. 

frequentes as desordens, abusos e crimes com

met~idos na mesma Ilha contra o socego publico, El-Rei meu Senhor, Co!lformand·o-se com a in

administração da Justiça, e arrecadação da minha formação de V. S. em d~ta de 17 po corrente, 

real Fazenda; sem que seja possi vel ao dito Mi~ que tinha por objecto a ·qualidade da gratificação 

nistro occorrer a estes males, por lhe não ter si  dia ria que coo vinha abnnar-se ao Apontador do 

do dada pelo alvará de 8 de l\'l.aio de 1811, que Arsenal Real da Ma,rinha, Joaquim Felippe da 

creou aqueHe lugar, jurisdicção mais do que na Silva: he servido que o-mencionado Apontador 

elita Villa e seu Termo~ acerescendo a isto a falta seja d'ora em diante contemplado com os 200 rs. 

das visitas e correições annuaes dos respectivos diarios apontados na precitada informação. O que · 

Ouvidores, occasionada pela difficuldade e peri  V. S. fará cumprir. Deos guarde a V. S. Em 19 

gos que offerece o tra)ectG ela Cidade do Pará ae Agosto de 1816. - l\1arquez de Aguiar. 
para a dita Ilha: prop-0ndo-se-me ~er em taes Sr. José Maria de Almeida. 

circunstancias da mais urgen.te necessidade a crea

ção de hum lugar de maior alçada na mesma Ilha, 


PBOVISÂ.O' D.E 1-9 D.E AGOSTO.cujo Magistrado, exercendo a sua jurisdicção 
no grande territorio della, a possa opportuna Manuscripto authentico. 
mente corrigir e prover os seus habitantes do 
efficaz r~medio de qua precisão. E sendo essen- D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni
cial ao bem commum, prosperidade daquelles do de Portugal, IJ.razil e Algarves , etc. Faço sa
po vos, e interesses da minha Rea~ Fazenda, que ber ~vós Governàdor e Capitão General da Ca
se reprimão os mencionados abusos e delictos; pitanía de Pernambuco, que sendo-me presente o 
~que se castiguem e contenhão no respeito e te- 1·equerimento da Camara da Villa da Barra, e a 
mor das minhas leis os perturbadores da boa or- informação que sobre ella déstes, e que a taes. 
dem e segurança public~, a fim de que pela sua respeitos se me expô.z em consulta da Mesa do meu 
impunidade se não renovem e multipliquem cada D'esembargo do Paço, com cujo parecer fui ser
vez mais os· crimes que a mesma produz: tendo · vi do conformar-me, por immediata ·resolução de 
consideração ao referido e ao mais que se me ex- .5 do mez pas-sado : hei po.r bem crear na so.htedi
pô.z na sobredita consulta, em que foi ouvido o ta Villa huma cadeira de grammatfoa latina com o 
Desembargador Procurador da minha Real Co- honorario de '55o:t/J réis, e autra .das primeiras ' 
rôa e Fazenda. letras co,m o honorario de 120;/JJ réis; e hei outro 

Sou servido crear .huma nova Comarca na s0- -sim por bem crear com este mesmo honorarfo 
.bredita Ilha de Joannes, que se denominará- huma cadeira de primeiras letras em cada huma 
Comarca da Ilha de Joannes e Marajó-e terá aas Villas de Pilão, Arcado, Flores e Garanhuns, 
por l>istricto todo o territorio da mesma Ilha, cujos honorarios seráõ todos pagos pelo Cofre df) 
-senao a Villa de .l\1.arajo a cabeça da Cf:>marc.a,. e , Subsidio Lit~rario. O que mando participar-vos 

·:sua-s C-0maircães as Vilb1.s antigas de Chaves, Sou· ,. ,para .na fórma das minhasreaes ordens, as prover
re, Salvaterra, Monforte e l\lonsarás, e todas des em pessoas da melh(l}r conducta e sa~r. Jlll.. 
as mais <1ue para o 'fúturo .se crearern na dita 'Rei Nosso Senhor omanilou por seu especial man
Ilha1t com os lugares ou Aldêas .della, ficando .dado pelos Ministros abaix'O assignados do seu 
desde lo~o desmembrada a mesma .nova Cema11- Conselho e scm.s Desembargadm·11s da. t>a~'O. J,oãp 

http:urgen.te
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Pedro l\fa!)'na·rd da Fonseca e 'Sá a foz no Rio de 
Janeiro; a 19deAgosto de 1816.-BernardoJo
sé de Souza Lobato a fez escrever. -Monsenhor 
Almeida. -Bernardo José da Cunha Gusmão e 
Vasconcellos. - Acha-sê a {1.: 1•2 v. do Liv. 2° de 
Registo de Ordens ea;pedidas . pela llfesa do Desem
bai-go do Paço. 

• D.EC'RETO DE ~0 DE AGOSTO. 

Manusc1·ipto authentico. 

Por justos motivos que me forão presentes, hei 
por hem conferir mais 200:/tJ réis de ordenado ao 
\ugar de Escri 1 ão e Deputado da Junta da Fazen
da da Capitania clu Rio Grande de S. Pedro do 
Sul., e-100;:/) réis ao de Escripturario Contador 
da . Coutaderia da mesma Junta, para ficarem as
sim vencendo este o ordenado de 500:/jJ réis por 
anno, e aqueUe de 1 :ooo;fb réis tambem pot· an
no .• cessendo todo e qualquer outro vencimento 
que percebião a titulo de ajuda de cu~to, cujos 
01;denados lhes serl1õ pagos pelos cofres daquella 
Junta, e a _quarfeis na forma do·estillo. O Mar
quez -de Aguiar, etc. Palacio do Rio ele Janeiro, 
em 20 de Agosto de 1816. -Com a rubrica do 
P~incipe Regente Nosso Senhor. - Ea;trahicla do 
Liv. 4º de Registo de Decretos dos annos de 181 li 'a 
Junhode 1818, afl. 1l5v. 

DECRETO DE 29 DE. AGOST{). 

Manuscuipto authentico. 

Havendo determinado , por decreto de 29 de 
Junho de 1810 (*),que na Alfandega de~ta Cida
de houvesse hum Medidor que verificasse a me
dida da fazenda que ' 'em a despacho.,. na fórma 
do foral da Alfandega de Lisboa, tendo-se por 
esse motivo jú creado o mesmo officio na Capi
tania da Bahia, por decreto de 28 de Janeiro de 
i811 (**),e séndo-me presente a necessidade que 

(•) Attendendo á diminuição que se se.,aue aos meus 
·reaes direitos, da simulação com que vem mP.didas as_ 
f:izeudas que são d-espachadas na Alfandega de~~· Cidade: 
hei por bem determinar que 1ía mesina Airandega haja 
hum Medidor que sirva na f'órma do foral da Alfandega 
grande de Lisboa, de verificar a medida· das snbreditas 
fazendas, vencendo de ordenado annual, pela folha da 
dita Alfandega, a quanpa de4oo:ti> rs., pagos ao quarteis na 
fórma do costume, sem que posia receber cousa algum a 
das partes a fitu'lu de emolumentci,s·, pelas incumben·cias 
do dito emprego. O Conselho da Fazenda o tenha assim 
.entendido .e fpça executar com os despachos necessa1·ios, 
.sem ei;nh.argp de quaesquer l ~is, r~gimentos ou disposições 
et,n contrario. Palacio clu Rio de Janeiro, 29 de Junho de 
1·810.-Com a rubrica do Principe Hegente Nosso ·Senhor. 

•....:.·A1'[1. 34 v. do LiiJ. 1° de Reg. do-Expediente da Secreta
ria do Conselho da .Faze,nda. · , , 

Na mesm.a data foi nomeado para o dito empregc, Anto· 
.nio , Bernardo Pessanha, .Pelo decreto a li. 35 do mesmo 
livro. " . " . . 

-· 

ha do sobredito officio na Alfandega da êapitania 
<le Pernamb(lCO : hei por hem crear o menciona
do officio, e nomear pai:a o exercer a Antqnio 
José da Rocha, vencendo o ord'!,nado annual de 
4oo·;fb rs. pagos a quarteis pela respectiva folha, 
sem •perceber outro algum emolumento á custa 
das partes, eu pela minha Real Fazenda a tit'ulo 
das incumbencias do referido offi.cio , ficando 
comtudo obrigado a servil' naquella Praça de 
interprete ~ lingua nas occasiões em que fô1· nc ' ' 
cessario. O Marqucz de Aguiar, etc. Palacio do 
Rio de Janeiro, 29 de Agosto de 1816. - Coµi a 
rubrica do Principe Regente Nosso Senhor., 
Á ft. 124 v. do Liv. 2° de Decretos da terceira Repar
tição do Thesouro. 

PROVISÃO DE 30 JlE AGOSTO. 

Manuscl'ipto authentico. 

O l't1arquez de Aguiar, do Conselho de Esta
do, etc. Faço saber á Junta da Real Fazenda ela 
Ca.p.it:mia do Espirito Santo, que sendo presente 
a El-Rei Nosso Senhor· as informações da dita 
Junta sobre a pretenção de Antonio Joaquim 
Franco, Thesourciro das addições por miudo , n 
Pagador da Tropa da mesma Capitao_ia: foi o 
mesmo Augusto Senhor se1·vido determinar que 
a Junta informe a razão porque o menciona
do lugar de The;;oureiro dos Miudos em huma 
estação de , tão pouco rendimento como se con
sidera a dita Capitania. O que se participa á so
hredita Junta para assim o executar. -José l\'la
ri~ Xavier de Oliveira a fez no Rio de Janeiro, 
errf 3o de Ago5to de 1816. -Marceliu-o Antonio 
de Souza a fez escrever. -l\1arquez de Aguiar.~ 
Á<:ha-se a fl.. g6 do Liv. 4º de Provisões da terceira 
Contadoria. 

' ALVARA' DE 9 DE SETEMBRO. ·r 
Manuscripto authentico. 

,Eu El-Rei faço saber aos que este alvará ' ' i 
itrem, que atlenden o ao que me representnu •Ltliz ...,.


Pedro 'aldetaro, segundo, Escrip~urario da The

sourari'a Mór do Real Erario: hei pól' hem no

mea-lo para o lugar de Recebedor da Chahcellaria 

1\l~r · e elas tres Ordens l\1ililares, novos direitos e 


direitos do •sello, vago por fallecimento de Nar

ciso Ferreira de Souza, que o exercia, ''ence'n

do o ' ordenado annual de 700;:/) rs:' pago~ a 

quarteis pela folha respectiva ; e outrosim sou 


s<.;rvido conceder-lhe hum Fiel que vencerá o or

'denmlo annual de· 100;:/) rs., pagos na sohredita 

fórma. Pelo que mando ao Presidente e Conse-· 

lh · d C ll l F d M' " t · 

1eiros o . onse 1~ ea azen ~ ', 1ms ros '\! mais 


, , • 

1 

quanto eu nã..o mandar o, cpn,t,rarip, a j 0 aquim José, dog 

F d -' d 4
S1rntos rancp, vencendo o '01 enau..o e oo :ti> rs. p~gos 

(") II.vendo, por de~reto de 29 de Júnhq de 1810, e 'aos quarteis pela folha respectiva, sem perceber outr'o 
àetermiaado que na Alfan'dega desta Cidade hGuyes•~ algum ·cmo!'umento á custa das ·partes; ou pela minha 
hum Medidor que vet:ificasse a medida das fazendas ,que Real ·Fazend.:i, a titul.o das incµ111bcncias do rP.ferid.o ·lugar. 

_:vem a despacho, .na f'c\rma \]6 foral da Alfandega g1·ande O Conde qe Ag11iar, etc. 'i'~lacio do Rio de Janeiro, 2S 
.de· Lisboa ;, e sen,do-me pt'esentc a necessida<!e qúe ha do de Janr,iro de '18i'1.-Cçim a rubrica \l.o Principe Í{egenfe 
sobredito lugar na Alf~ndega da 'Bahia: hei por bem crea'r Nosso·Senhor. -A 'fl. 51\. v. do Liv. 1• de Deerel•i>'s da ter

' {J '.mencfonado emprego; e '·nomear pará o ' exercer, 1em c1ira 'Repartição do.Thesouro. , 
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pessoas a quem t0car, que apresentando-lhes o 
dito, Luiz Pedro Valdetaro este ai vaúá por ,mim 
assignado, e averbado á margem do~registo do 
decreto por que este se expedio, registado nó 
Registo Geral das Mercês e passado pela Chaacel
laria, lhes fação dar posst! ,da serventia do dito 
officio para elle o servir em quanto eu o houver 
por bem, e não mandar o contracio, e jurará na 
Chancellaria na fórma costumada, do que se fará 
asseato nas costas deste alvaríí, que se cumprirá 
inteiramente como aelle se contém, e valerá, 
posto que o seu eífeito haja de durar mais de 
hum anno, sem embargo da ordenação em con
tra1·io. Pagou de novos direitos 55o:tf> rs., que 
se carrcgúrão ao ThcsoureÍl'o delles a fl. 2 v. do 
:Liv. 5° ele sua receita, como constou de hum co
ohecimento em f'órma registado a fl. 4o v. do Liv. 
1 o" do Registo Geral dos mesmos direitos. Rio 
de Janeiro, 9 de Setembro de 1816. -REI. 

DECRETO DE 11. DE SETEMBRO. 

Manuscripto authcntico. 

Tendo-se verificado na minha augusta presença 
que o Juiz Acces~or e Relator das causas da çom· 
petencia da Junta do Prolo-Medicato, que, por 
·abolição dellC1, ficou servindo de Accessor do Phy
sico 1\iór e Cirurgião do Reino, vencia de orde
nado 5oo:tf> r's. annuaes, e havendo, por ah·ará 
de 20 de Março de 1809, ordenado que o Dr. 
Bernardo Teixeira Coutinho Alves de Carvalho, 
do meu Conselho e Desembargador do Paço, que 
exerce o dito lugar de Accessor, teria o ordenado 
que lhe compelisst> no caso de o haver: hei por 
bem que elle vença o mencionado ordenado de 
3oo:tf> ·rs. , pagos pelo meu Real Erario, desde o 
tempo em que principiou a exercer este lugar. 
A Mesa do Desembargo do Paço o tenha assim 
entendido e faça executa(' com os despachos ne
cdsarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 1 1 de 
Setembro de 1816.-Com a rubrica d'El·Rei Nos
so Senhor. -Acha-se no Liv. 1ºde Reg. de Decre
tos, a fl. 258. 

DECRETO DE i[j_ DE SETE~IBRO, 

Manuscripto authentico. 

Conformando-me com o parecer da Directoria 
'Geral dos Diamaotes, dado sobre ofllcio do Con
,s.elheiro Intendente Geral das Minas e Diamantes, 
l\'lanoel Ferreira da Camara Bitancourt e Sá, em 
<[ue expõe o estado da extracção dos diamantes 
do Tejuco, o grande empenho em que se achava, 
o descredito dos seus bilhetes, as causas ,d·este 
empenho , os defeitos ·da administração, o metho
do de amortisar-se a divida contrahida, e ev.itar
jC a formação de nova divida sem affrouxarem os 
trabalhos da extracção dos diamantes, para se 
po.der contar com remessas annuaes de algume.. 
consideraç~o; e finalmente os meios de melhorar 
as trabalhos, atqlhando-se os abusos , desleixo e 
falla de subordinação, e l)'linorando-se a sua des
peza : ~ei ,por ~.em or,deqar q;ue se ponhão em 

TOMO 11. 

pratica as instrucções que com este baixão, . as
sig·nadas peln Marquez d-e Aguiar, do Conselho 
de Estado e Presidente· do Real Erari.o, que fará 
expedir as ,ordens necessarias para a.inteira execu
ção das mesmas instrucções, não obstante quaes
qner leis, regimentos ou disposições em contra
rio. Palacio do l\io de Janeiro, em 1(1 r e Setem
bro de 1816.-Com a rubrica de Sua Magestadc. 

INSTRUCÇÕES de que faz menção o decreto pr~cedente. 

Quanto ao methodo de amortisar a diyida antiga, e evitar 
· ' a formação de nova divida. 

1. • Far-se-hão no fim de cada semestre, á boca 
do cofre e com dinheiro á vista, todas as. despezas 
da extrac1;ão, cessando absolutamente a faculda- • 
de de emissão de bilhétes de qualquer natureza 
q1rn sejão. . 

2.a Pagar-se-ha a di l'ida actual por huma con

signação annual de 2 por cento do capital, além 

do juro de 5 por cento ela divid·a que existir no 

fim de cada an no, ou por hum a con~igna ç:ão an

nual de 10 por cento sem jurq algum; ficando ao 

arbítrio dos credores a escolha de hum ou outro 

methodo para o seu pagamento, que deverá sei: 

feito com a maior exacção, estabelecendo-se para 

fundo <lo mesmo: 1 • 1o:qoo:t/;J de rs. que deve

ráõ ser suppridos pelo ,Real Erario <lesta Côrte, 

aceitando-se letras de 5:ooo:tf> sfo rs., de seis em 

seis mezes, sacarias pela ,/unta da Ex~racção dos 

Diamantes, a quinze dias de vista sobre o Thesou

reiro 1\'lór do <li.to Erario; 2° Outra i'gnal quantia 

deduzida dos 12o:ooo:t/;J der~. da consigna\'ão an

nual que recebe para os seus tfabalhos; 5° O re

sulta rio que houver ela reducção a que se de-ve 

proceder nos jornaes dos escravos de huma nona 
parte menos do que até agora se tem pago, sendo 
inteirada toda a mais quantia que fôr 11ecessada, 
no caso de se não preencher a totalidade deste 
pagamento á custa da consi_gneção dos 12o:ooo:tf> . 
de rs. que receb~ para os seus' t.tahalhos., 

Quanto a melhorar os trabalhos da extracçiio. 

1a Far-se-ha publico Díl Demarcação Í)iaman.
tina, que todos e .c1uaesquer dos emprcgarlos na 
extracção dos diamantes nos lugares de Caixas e 
na Contadoria, serúõ demittidos ou suspensos do 
serviço, logo qne a Junta ila Administração e Ex
tracção dos Diamantes conhecer que Jllalversão, 
que não cumprem as suas obrigações, commettero 
erros prejudiciaes, e.não obedecem pontualmente 
ás suas ordens e deliberações; dando logo parte Íl 
Junta do seu procedimento, se este recahir·nos Caí
iS:as, ou nos Officiaes da Contadoria, para que,seja 
ou não approvaclo pela Directoria, como. parecçr 
justo. 
- 2. •,. Que sejão sómente dous os Caixas dos 
.Diamantes, vencendo cada-hum delles de ordena
do por anno, quatro mil cruzados, sem distincção 
de primeiro e segundo Caixa, e sem differença 
de graduação. 

5. • Para estes empregos nomeará a Junta da 
Administração e Extracção dos Diamant.es as pes
soas mais henemeritas, dando log9 parte á Direc
toria, para sex: ou não approvada esta llOJDf;ação 

56 
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interüia quando houver 'vaga, devendo ter em 
vista que, para hum dos dous lugares de Caixa, 
deverá ~assar po11 accesso o Guarda-livros~ não 
havendo ra7Jâo sufliciente que o inhabilite; e que 
parai o outro lnga.i: de Caixa deverá escolher hum 
dos Pvaticos de melhor n10ta e cnnceito entre os 
A.dministrail0res dos serviços , sem attenção a 
mltiguidades.; pois que somente s.e deve buscar o 
mereeimento e boas qualidades do nomeado para 
hum lugar de tanl'a importancia. 

4. • O actual Caixa, FJ·ancisco de Paula Vieira, 
que serve de primeiro Caixa> perca essa denomi
nação de primeiro Caixa, e perceba somente 
quatro mil cruzados de ordenade , além dos 
{~oo;jj) rs. que recebará a titulo de ajuda de cnsto, 
em rJzão do direito que jâ tinha adquirido a per
ceber cinco mil cruzados, sem que esta ajuda de 
custo sirva de exemplo para quem lha sncceder. · 

5. ª Que o outro actual Caixa Administrador 
Geral seja por equidade conservado com o orde
nacÍo de quatro mil cru11ados, sendo porém aclver
tide em Junta pelas faltas de subordinação e exac
t}ão que tem Lido em cumprir as suá~ obrigações, 
intimando-se-lhe que será demittido no caso de 
l'einciclencia. 

6. • O Guarda-livros qüe ora· serve nos impedi
. meatos do actual, e os que a este ' succeclerêm, 
sejão admittidos á Junta com assento· e Yotd, 
servindo tambem no impeàimeato de qualquer 
d1os Caixas. 

7.• Será livre aos Vogaes da Junta o votarem 
como bem entenderem, escrevendo-se "eni sepa
rado · o sea v-oto , no caso- de assim qu rerem, e 
dando-se parte á Dfreetoria. 

8·. ª . N!! caso de vagar e lugar rle Guarda-livros, 
ou por morte ou por accesso a Caixa, ou por de
müsão, a Junta d'ará parte á Directoria, para se11 
maaclado do Real Erario hum Official habil que 
sirva este emprego, o que se não deve entender 
eom 0 Offictal que já está servindo no impedimen
to do actual, q1:1e será pl'Ovido effecHvamente 
neste lugar quando haja de vagar. Palacio d.o Rio 
de Janeiro, ein 14 de Setembro de 1816. - 'l\'Iar
quez de Agufar. -Acha-se a ff.. I 15 v. do Liv. 1 • 
de Decretos, Alvarás, etc. , de 1808 a 1 s ·20. 

PROVISÃO DE.1 '7 DE SETEMBRO~ 

MannS'criptÓ anthcntico. 

D. J1oã-0· po11 graça dei Deos, Rei d'o· Reino- lJ oi
do de PbFtugal ~ :Srazil e Algarves, etc. Faço sa
be., a v.@s Juiz, Vereadores e mais Offi~iaes da· <Ga
mara ·da Cidade d'<i Cabe;> Fl'io, que p@r occMião 
d.o requerimente que me.fizerão Antonio G.onçal
ves Porto e outro~, e informação que se h'ou"e 
uo-Ouvid;or da C@marca•desta Côrte com audien
oia vossa, sebTe 0 1 que foi ouvido o Desemharga
cller Procnradot' dia·minha ReaL Corôa e FaZ'enda, 
me füi . presente qcue di;v-evsas• p.ess<>aS· se• aohavãi@ 
situadas dentro da meia legoa de terra em q_na
dro, de quei essa (\;amara t@mou p-Osse em conse
quencia- da p~•ov·isão d'o· meu Conselho NltMmà
rin& de· n l!l!e Mia·vçe d'e 1784, líttns· po'l' c&nees~ 
80(!)8 . dessa Gamara, e QUtPos· sem titulo algtun, 

~ 

resultando daqtti e ela confusão em q11e se aclia·
vão os lin1rines do dit0 terreno , entrarem ' ' arios· 
individuos''pe las terras dos sob reditos,. éb,ntiguas 
á mesma meia legoa, cuja medição e clemaroação 
me pedirão lhes mandasse fazei• {r sua custa para 
se evi~arem semelhantes prejuizos: e tendo-lhes 
eu concedido a graça que me supplioúrão para fa
zerem inecHr e demarcai· a elita meia legoa de ter
ra pela pro,•isão da data desta expedida ao Juiz 
de Fora nomeado para essa Cidade, a que 01·de
nei que no acto daquella mecliçãe fizesse medir e 
demarnar separadamente os sítios c terrenos que 
se aclrnrcm occupa<los pelos diversos passuide
res acima contemplados, fazendo-se especifica 
mençião elos títulos p<'rqtie os possuem, e das pe11
sões annuaes que pagão, assim como <los que se 
achã<!> ir.iteressadas , aliús intrusos, sem titulo on 
pensão alguma, lavrando-se competentes termos 
assig·nados por huns e outros, para a ' 'ista rle tu
do eu deferir como parecer justo; sou P.Or tanto 
servido ordenar-vos não C'Oncedais mais semelhan
tes sities e terrenos debaixo de qualquer porção 
ele terra ela referida meia legoa q:.iadrada, pois 
que se acaso convier parn o fntmo conceder-lhe 
alguma porção clella, se dcverit conceder de afo 
ramenl>o pela Mesa do meu Desembargo elo Paço, 
guar<l'ada a for'ma da lei de 25 de Julho de i :t66 . 
O que assim havereis por bem enterldiclo e cum
prireis pontualmente. El-Rei Nosso Senhor oman
dou pelos Ministros a·baixo assignados do seu Con
scl'ho e seus DesemE>argado-res do Paço. Henrique 
Anastacio de· Novaes a fez no Rio ele J1:1neiro, a 
17 ele Setembro de 1816. -Bernardo José de 
Souza J,obate a fez escrever. - Monsenhor Al
meida. - lleruarclo José da Cunha Gusmão e 
Va1sconeeltos. -Acha-se afl. 15 dcrLiv. 2º. de Re
gisto de Ordens expedfrl:as pela· lllesa do Deserrtbargo 
do Paço. 

RESOLUÇÃO D'E 20 DE SETEMBRO, 

Manuscripto anthentico. 

A esta Real Junlia da- Fazenda dos At'senaes d•o 
Exercito, Fabricas e Fundições requereu José de 
França Campos, Praticante Supranumerario da 
Contadoria do mesmo Arsenal'· expondo em seu 
requedmento, que ell'e tem servido a Vossa Ma
ge&tade pouco menos de do-us annos com assidui
da1le e da maneira que se via de hum docu
mento junto, e sem vencimento de util algum, e 
qu~ não havendo na sua repartição esperança de 
vacaturas em que possa ser provido, rogava a 
Vossa· Mages~ad'e se dignasse, por graça especial, · 
de~pachar o supplicante, confirmanclo-llie o l'ugar 
de effectivo na sua repartição, com o ordenad_o 
a·rhi~rado de i 5o;/JJ réis., mancl·ando esta real 
Junta por e:ffeitj?I de requisiÇão Fiscal, que o· De
pul.aélo Contadot· informasse sobre apretenç'ã·o do 
·sap,plfoirnte. Respondeu o· primei·ro Escripfnrari'ó 
da 1-Contadoria que serve n·o impedimento do-ditn 

.Cortador, que e·s tirabaJ:hos da Contadoria fin•l'ião . 
muito el'escid'~ eomparativamente aos que hou'V"e·
1•ã~· nos primeiros· annos d'e sua creação , pafa o's 
quaes tinhiio siéle bem proporeion!l'dos· ól! Ofil·
eifàÍs ent'ão estabelecidOil, mas que na-- prcS'!in·fe 
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extenção delles não erão bastantes para fazer-lhes 
face e conserva-los no oecesssario ~eor hum pri
meiro Escripturario, dous segundos e dous Pra
ticantes efl'ecti vos, tanto mais que quasi sempre 
hum destes estava oecupado no Almoxarifado, e 
outro impossibilitado de ser encarregado éle oh~ 
jeotos ele consequéncia, em quanto não adquírir 
pratica de contabilidade e escripturação, reca~ 
liindo em conséq,uencin sobre o Praticante extra
immcrario .José de França Campos o exame de 
J'cl'ias, registos e outros trabalhos de contabilit.la
àe. Reduzida pois a Contadoria a hum primeiro 
Escripturario e dous segundos, so estes se achão 
encarregados de hum numero grande de livros 
auxiliares , além do arranjo e escri}:>turação dps 
dous diarios, livros mestres, informações e todo 
o trabalho de maior rnol'Jta, c1ue exigia ser sub
dividido por outros officiaes ou praticantes effec
tivos, sendo Vossa Ma,gestarle servido ctea-los; 
que o supplica'nte em tal caso merecia ser defe
l'ido, porque he verdade o r1ue allcga em seu i'e
querimentb. ConLinuand6-se com vista ao ,Depu

' tado Conselheiro Fiscal, disse: que se co.nforma·va 
com à informação dada á vista das razões ponde
radas na mesma. 

Parece a esta Real Junta que, sendo do real 
agrado de Vóssa Magestade crear hum terceiro 
hlgar de Praticante efl'ectivo da Contadoria do Ar
senal, vista a necessidade allegada na acima tra1is
eripta informação, recabia a nomeação para elle 
no supplicante José de.França Campos. Vossa l\'Ia
gestade mandará o que fôr servido. Rio •de Ja
neiro, Ç) de Setembro de 1816. - Vicente Anto
nio de Oliveira. - Carlos José dos Reis e Gama. 
-Manoel Cal'lleiro de Campos. 

Resolupão. - Como parece, e a Junta faça ex
pedir os despachos necessarios. Palacio do Rio. 
de Janeiro, 20 de Setembro de 1816.-Coma 
1•ubrica de El-Rei Nosso Senhor. 

PROVISÃO DE 27 DE SETEMBRO·. 

Manuscripto authentico. 

]).. João por graça de Deos, Rei do Reino· Uni
d:o de Por~ugal, Brazil e Algarves, etc. Faço sa
ber a vós Ouvidor desta Comarca,. que sendo-me 
presente a culposa omissão com que os Juízes 
pela lei das Villas <;e Santo Antonio de Sá e de 
Mag·é, na ausencia do Juiz de Fóra deixão d-e fa
zer as audieocias a que são obrigados,. deixando· 
até de residir na Villa; sou s~rvido- ordenar-vos 
lhes extranheis este proéedimeoto; recommen
tlando-lhes para· o·futuro a exacta, observancia das 
suas obrigações. Cumpri-o assim. El-Rei Nosso 
SellhoT o mand()U.' pelos· Ministros ahaixo assigna• 
dos do seu Conselho e seus Desembarga-Oores da 
Paço. João Pcdre M.aynard da Fonseca e Sa a fez 
no Rio de Janeirp, a 27 de Setembro de 1816. 
- Bernardo .José de Souza Lobato a, fez escre
ver. - José de Oliveira. Pinto Botelho e M.u!
queira. - Thomaz Antonio de Villa No,va. P'ortiu
gal: -Acita-se- it ft. 1 4 IÍAi LiRJ. ~· áe R·egis'to de Or• 
1ltfnlt eaf/Mdidas pela Mesa'do- IJMembat'gó- do Paço-. 

PROVISÃO DE 21 'ím SETEMBRO. 

Manuscripto aúthentico, 

D. Joãó por graça de Deos, Rei do Reino Uni
do de Portugal, Bra:til e Algarves, etc. Mando a 
vós Ouvidor desta Comarca, me torneis à infor
fuar com ó vosso parecer, fâzendo as$ignalar e 
medir o' terreno necessarió para a edificação da 
Villa no sitio da Freguezia,do Alferes com as suas 
competentes officinas e logradottros; ouvindo po1· 
escripto ao proprietari-o elas terras cio mesmo si
tio sobre as duvidas que elle oppõe emdemittir as 
ditas terras para esse fim, fazendo-o apresentar a 
carta de sesmaria porque lhe forão dadas, e de
clarando especilicat.lamente o numero dos habi
tantes que ficárão cnmpr~hendidos na referida 
V1lla e seu termo. El-Rei Nosso Senhor o man
dou pelos Ministros abaixo assig'naclos do .seu 
Conselho e seus Desembargadores do Paço. João 
Pedro M.aynarc1 da Fonseca e Sa a fez no Rio de 
Janeiro, a 27 de Setembro de i816. - Bernar
ilo José de Souza Lobato a fez escrever. ·- Mon
senhor Miranda. - José de Oliveira Pinto Botelho 
e Musqueira. - Acha-se a f7.. 15 v. do Liv. 2° de 
Registo de 01'dens expedidas pela llfesa do Desem
bargo do Paço. 

DECRETO DE 4 DE .D:c1TUBRO. 

Manuscripto authentico. 

HaYendO-me r~presentadó J.oão José Lopes 
Mendes Ribeiro, Secretario do Governo da Ca
pitania de Minas Geraes, a diminuição que tem 
soffrido seu officio ha tempo, e depois que elle o 
está servindo' e attendendo a honra' intelligen
cia e zelo com que clle de:tempenha os seus deve
res: hei por bem, por graça especial que não po
derá ser allegada para exemplo por seus succes
sores, conceder-lhe mais 4oo:t/:J rs. annualmente, 
a titulo de grati:ficação, pagos pela Junta da· Fa
zenda da sobredita Capitania de Minas Geraes. O 
Marquez de Aguiar, etc. Pala cio do Rio de Ja
neiro, em 4 de Outubro de t 8•16. - Com a ru
brica de Sua l\iagestarJe. -Acha-se a f7.. l I 5 a 117· 
do Liv. 1º de De l'etos ,. A lvards, etc.,. de 1 808 ª' 
1820. 

PROVISÃO DE f{j. J>E OUTUBRO. 

Manuscripto autheotico. 

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni-
do- de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço sá
l'>er a vós 1uiz de Fóra d'a Villa de Cuyabá, que · 
foi vista a vossa tepresentação de 25 de Julho do 
afino passado, sobre a., qual, sendo ouvido o De
sembargador Procurador da minha' Real Corôa e, 
Fázenda, ordeno-vos que,, apezar de ha:ve·r hurn 
só Escri'vão eln cada huma das 'vossasrepartições,. 
ptatiqueis S'empre a distribuição ou carga, pa'ta . 
por' ella se ~aber o Escrivão que deve responder 
pél'o Feito•, com'o he e:tpressc» nõ ·alvára de 25 dé 
.ttbril de 172:Y: e outro sim,. mando--vos qné com, 
fóda· a brevidá'de me foformeis sobre a nec·e·sstd'a:.
de de creat"'s'c ne'Ssá Vílla tnafs o'trtto- Ta~éllrió'1 
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'\'isto haver nella hum só. El-Rei Noss1) Senhor 
o mandou pelos Ministros abaixo assignados do 
seu Conselho e seus Desembargadores do Paço. 
João Pedro l\laynard da Fonseca a fez.no Rio de 
Janeiro, a 14 de Outubro de 1816.-Bernardo 
José de Souza Lobato a fez .escrever. - Monse
~1hor Miranda - Bernarrlo José da Cunha Gus
mão e Vasconcellos.-Ac!tit-se af1.. 1{1v. doLiv. 2° 

de Registos de Ordens expedidas pela .llfesa do De
sembargo do PQfo. 

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO. 

Man\1scripto authen tico. 

1'endo mandado erigir dentro do Arsenal Real 
da Marinha huma Capella com a invocação de S. 
Jo~o Baptista, a fim de nella ouvirem missa nos 
dias de preceito todos os inclividuos empregados 
no mesmo Arsenul, e sendo agora necessario 
c1·ear 'hum Capellão para a referida Capella; sou 
servido ordenar qlle se estabP.leça aquella Capel
lania com o soldo de 12:/j) réis mensaes; e outro
sim conferida a F1·ei Luiz de Souza Barros, Reli
gioso da terceira ordem da Penitencia, que. ha 
muitos annos tem senido como Capellão dos na
,·ios da minha Armada Real. O Conde da Barca; 
etc. Palacio do Rio de Janeiro, 5o de Outubro 
de 1816. - Com a rubrica de Sua Magestade. 

PROVISÃO DE fi DE NOVEMBRO. 

Manuscripto authentico. 

D. João ·por graça de Deos , Rei do Reino Uni
do de Portugal, Brazil e Algarves , etc. Mando a 
vós Governador e Capilã!l General da Capitania 
do Para, me informeis 1;om o vosso parecer se em 
iugar dos Juizes de Fórn que no oflicio de 1 5 de 
Julho do anno passado propuzestes para as Villas 
de Santarem e de Cametá, convirá antes a crea
cão de h11ma nova Comarca e Ouvidoria, como 
)á propui,era o precedente Governador e Capitão 
General, D. Francisco de Souza Coutinho, em offi
cio de 29 de Julho de 1800, declarando qual das 
Villas deve ser a cabeça da Comarca, quaes Vil
las deverúõ ser Comarcães della e da antiga Co
marca do Pa1·a, a distancia em qne cada huma das 
Villas fica da sua respectiva cabeça de ·Comarca , 
e finalmente se convirá que nesta divisão fique 
sendo cabeca da nova Comarca a Villa de Maca
pá, apesar ·de ser tão doentia, qúe a sua popula
cão se diminue successivamente, arruinando-se 
~m consequencia muitas casas delia; remetten
do-.me tambem se possível fô1· hum mappa da Co
marca actual do Para, no estado actual em 
que ' ena se acha. El-Rei Nosso Senhor o man
dou pelos Mjnistros a,baixo assignados do seu 
Conselho, e seus Desembargadores do Paço. 
João Pedro Maynard da Fonseca e Sa a fe1, no 
Rio de Janeiro~ a 4 de Novembro de 1816.----. 
Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever. -
MoQsenhor Almeida. ...:_Monsenhor Miranda. 
(Íoha-se ,a fT.. 15 do Liv. 2• de Registo de Ordens e{JJ~ 
pedidas pela Mesa d.o Desembar.tro do Paço, 

PilOVISÃO DE {.j. DE NOVEMBRO. 

\l.Manuscripto authentico. 

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni
do de Portugal, Brazil e Algarves , ecc. Faço 
saber a vós Juiz de Fóra, Vereadores e mais Of
fic~aes da Camara desta Cidade, que, atlendendo 
ao que me representarão os actuaes i\.lmotaceis, 
Antonio Luiz Pet·eira da Cunha e José Cardoso 
Nog·ueira , ao requerimento dos visin hos desta 
Côrte, a informação que, com <iucliencia vossa se 
houve do Ouvidoi· da Comarca, e ao màis que 
em resposta do Desembargador Procurador da 
minha Real Corôa e Fazenda se expendeu em 
consúlta do meu Desembargo do Paço, com cujo 
pareeer fui se1·viclo .~onformar-me, por imme
diala resolução minha de. 10 do mez passado: hei 
por bem reconduzir aos sobreditos Almotacci! ~ 
Antonio Luiz Pereira da Cunha e José Cardoso 
Nogueira, no mesmo cargo por outros tres me
zes, findos os quaes se proccderú na forma da lei. 
Cumprio-o assim. El-Rei Nosso Senhor o man
dou por seu especial manilado pelos Ministrofi 
abaixo assignados, do seu Conselho e seus De
sembargadores do Paço. João Pedro Maynard da 
Fons~ca e Sá a fez no Rio de Janeiro ,, a {1 de No
vembro ele 1816. - Bernardo José de Souza Lo'
bato a fez escrever. - l\'lonsenhor Miranda. 
Acha-se a fT.. 15 v. do Liv. 2° de Reg. de Ordeni 
e::cpedidas pela Mesa do Desembargo do Paço. 

PROVISÃ.0 DE 1.S DE NOVEMBRO. 

Manuscripto autbentico. 

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni
do de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço 
saber a vós Governador e Capitão General da 
Capi fania da Bahia, que tomando em considera
ção a necessidade que ha, para a educação da 
mocldacle, de Aulas das primeiras letras, na Villa 
de S. Malheus e Povação de Santa Cruz da Co
marca <le Porto Seg·uro: hei por l:icm crear nas 
referidas Villas e Povoação huma Cadeira de p1·i
meir~s letras, tendo cada huma o ordenado que 
se acha estabelecido para cad!liras desta natureza, 
segundo as respectivas terras. O que vos mando 
participar para as proverdes na fórma das minhas 
re3.es ordens. El-Rei Nosso Senhor o mandou 
pelo9 l\'linistros abaixo assignados, do seu Conse
lho e seus Desembargadores do Paço. João Pedro 
Maynard da Fon~eca e Sá a fez no Rio de Janeiro, 
a 18 de Novembro de 1,816. -Bernardo José de 
Souza Lobato a fez escrever. - Bernardo José 
da Cunha Gusmão e Vasconcellos.-Acha-se a 
fT.. 1 :1 v. do Liv. 2° de Reg. de Ordens expedidas pela 
Mesa do Desembargo do PaEO· _____ ,,. 

PROVISÃO DE 21 DÉ NOVEMBRO, 

Manuscripto antuentico. 

O Marquez ele Aguiar, .. do Conselho de E~ta
do, etc. Faco saber á Junta da Real Fazenda ela 
Capitania da. Ilha da Madeira, que pelo Real Era
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rio l'equerei·ão os Ofilciaet da Contaéloria ,danies· '' annos se lhes não satisfa'L, ·e assim mais s,e lhe 
ma Junta,. a graça ,do augmento. das ordinar).as, commute ,em .duas. pipas de ;vinho • a esmola que ·. 
em.atl!enção aos pequeaos vencimentjs que· per- • annualmente ,percebem de ..40~ rs., pelos ser- . 
cebem; e tendo.,.-se c0nside~·ação ao dito ·vequei;j,.. , · mõe.5' qu;e são .obrilgados ,a pagar,na Sé dessa Capi- • 
mento, .informações e pareceres que-soLre o més
n10 object-o houve·r.ão: fo.i El-llei 'rr)eu Senhor 
sei:vidó mandar reeluzfo1 os vencimentos idos sup
plicantes a bum só ordenada, satisfazenrlo-'lhes. a 
.J~nta, em d·inheir~, o -v,ailor d11s .orclin;n1,fa1s q~1,e .-
actualmente .pcr.::ebem; pel calculo apresentado 
na sua,informayã.o de 16) de ~o;vembro dd anno. 
pr0ximo passa cio, com a quiflta parte mais· 'dos, 
mesrnos vencimento~, que ,o mesm.o augusto Se
nhor foi servido conf'el'ir-Híes ., fazendo a Junta 
nesta conCormidade re·colher ·àos · reaes coJ'res, · 
assim a5 ordinarias que .os supplicantes veneem , ., 
como tocfos .as demais que estiyercm vagas e fo
r-ern vagando .para o futuro. Q qlie se participa 
á dila Junta para q,ter assim entendido; e mandar 
proceder ao necessal'io assentameüto na respectiva 
folha, para os s'upplicantes ficarem percebendo o 
augmcnto da sobredita qr1inta pante da data desta 
em diante. Aot-0nio Maria Cau a fez no Rio de 
.Janch·o, ·em 21 dfl Novembro de i816. -Marce
Hno· Antoni-0 de So.uza a f'ei, escrever. - .Marquez 
de Aguiar. -Ea;trahida dQ Liv. 4º de Reg. Geral 
tle Ordens expedidas dsJuntas </.e. Fazenda, af1. 121 v, 

PROVIS.fo DE 22 DE NOVE~f,B.JIO. 
.) 

:Manuscripto authenticõ. ,. 
O Marque'z de Aguiar, do Conselho de Esta

do, etc. Faço saher á Junta da Real Fazenda ela 
Capitania da Ilha da l\hrleir.a, que,.pelo Real E,ra
rio, reqnereu o Padre Paulo Henriques Cunha, 
Cura da Freguezia ele .Nossa. Senhora de Gu<1da
J.upe do Porto da .Cruz dessa Capitania, a graça 
de conceder-se á Capella de S .. .João Nepomuce
no a esmola do azeite. e cera que na me$ma Ilha 
se costQma dar a todas as Igrejas aonde ha sacra
rio ; e tendo consideração · ao .dito requerimento 
e informações, que precedêrão: foi El-Rei me,u 
Senhor servido determinar qµe a JuQta mande 
sa-tisfazer a ordinaria de azeite• e c,era que o sup- , 
plicante requer , na fórma praticada com as 
demais que gozão esta graça; o .que a mesma 
ífonta assim cx..eautatá. AAtorrfo .l\'Jé!ria , Cau ~ 
foz no Rio de Janeiro, em 22 de Novembrn de 
i816.-Marcellino Atitonio, de Souza..a.fez esci:e
Yer. -Marq1,1ez de Aguia1'. -Extrahida do Liv. 4º 
de Reg.. Geral.de Ordens expedidas ds Jl,lntas d.e Fa~ , 
zenda, a fl 122. · ' 

l'ROVISÃ.O DE 29 DÉ NOVEMBRO,· 

tal; e tenda,.se c'onsiJepação ao dito r.equerimen..: 
to, i.n.formações e pareceres ql!le sobre o mesmo 
objecto hou v,erão: foi EL-Rei meu Senhor servido 

_deLérmina.r, que a Junta mande satisfazer aos 
supp1ican1!es a .sobredita esmola de cer.a, e assim 
mais 6o:t/J rs. annualmcnte, em lugar de 4o:t/J rs. 
que percebem pelos sermões·;1 o que a Junta as

· sim executa1·á. Francisco Alves Ri'beir.o a fú.
no Rio de .Janeiro, em 29 de Novemhr.o de 1816. • 
-l\'larcellino Antonio. de Som.a a fez .escreveu.- 1 

Marqli.e·:ll de Aguiar.~Ea:trahida do Liv, 4º deReg. 
Geral das Ordens expedidas ás Juntas de Fa:t1mda, 
a fl. 12@. 

'I 

CARTA ·REGIA. ,DE fi Dll DEZEMBRO •. 

Coll'. Brãz. 

D. Manoel de Portugal e Castro, do meu Con
selho, Governado.r e CapitãG General da Capita- . 
nia de · Mina~ Gernes.. Amigo: eu E·l-Rei vos en- · 
:vio mu~to s;rndar. Sendo-me presente o vosso 
ollicio de, 2 de Março do c9rrente· ao no, sobi;e o 
r!'!querimento e propo,sta , qtae fizera l\ilanoel José 
Eslen;s, de conservarpor espaço de dllz annos a · 
eslrad<1 que fôra aberta pela segunda divi~ão mi
litar do Uio :Qoce a,té a0 ,füo Jtapemerim da G!\
p.ila,nia do Espírito Santo, preparando eooimodos 
parf.1 os viajantes, e sendo~l~e concedidos livres ·' 
de direitos todos os geoer0s que fizesse importar 
pela ·(lita estrada no espaçó de dez ao nos; e con
formando-me com o vosso parecer e da Junta da 
Fazenda dessa Capitania, sobre a utilidade e ne
cessidade de muitas e diversas estra,çlas· peJo. ser~ . 
t~o que separa a C!!pitania de Minas Geraes da 
Capilania (lo Espir:ito Santo, a Jim de-se porem 
err) cullura este~ tã'o ·vasto:; e ferteis terrenos, 
aproveitando-se.açi mésm.Qtemp,o as riquezas me
tallur~dc11s que nelles-se d.evem. esperar com toda 
a probabili<>lade encontrar, já pela sua semelhan~ • 
ça com outros terrenos auriferos da Capitania d'e 
Minas Geraes, já pelos muitos Uios, que c:orven
do por h11m, tão vasto seçtão vem a formar o RiQ' 
I)oce, e de que, nas suas cabeceiras, e em alguma 
ex;tensjio,dq sen -r,urso se tem tirado ouro em gran-1 
de ·quantidade <J.esde á descoberta das Minas <lté. 
ao presente; çom,q são enti:e , outros o 1RibeiPão 1 
do Carmo, oRio Piranga, ·0$ Gualachos dt> ·Sul , 
e do N orle, .o Bacalháo, o, de Catas Altps, o do 
C\leté, o ,do Brumado ,e o Piracicaba; sou servi- , 
do ordenar o seguinte: que se promova com a 
maior açtividape a cdmmuoicação dessa Capita
nia' com a do Espirito Santp por muitas e diffe

Manuscripto anthentico. i:entes estradas, taqtas quantas , jJ,llgarem conve
1 J • l•( nientes, sendo feita a despe:i;a ,da s.ua -c·onstl'l!lc

. 9 Marq.uez de Aguiar, d.o. Conselho de ;Esta ção pela Junta· da minha Real.Fazenda, de cada 
do,, etc. Façq 15aber Í\ 'unta çla Real F.azeqda da huma das dita~ Capitanias na parte que ficar den
Ca,pitania ,dai Il)la ,d~ Madc;ira) que pelo Real Era tro dos limites das n:iesmas Capitanias , regulado 
rio !'equerêrã9 .os .Religiosos Fi:anciscanos desslf ·pelo auto fie demar<;ação, celçprado aos 8 de Ou- . 
Cidade, a . graça do, pagamento d~ esmola 'de tubro de 1800, ,em q.\.le se ton;1ou por limite a li-.. 
huma arroba de cera lavrada que recebião pelo nl}a Norte Sul, tirada pelo ponto mais elevado de 
Real Erario de Lisboa, e que a mais de dezeseis hum espigão que se .acha entre os Ri~s G~àn:tlu e 
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Mainal!Su,.rra su:a;entrada•em e Rfo ,Ji)oce ,. fican~ 
. do. por• oonsequeneia pertenc·endo á jurisdicção 
de· Go:verno da. Captitanfa de Mill'as Ger.aes o tel'
l'encr que- se achar a oeste desta linha•, . e ao Go~· 
vernO' da <!:apitania do Espirito Santo o que se; 
acha. a leste.da· mesma-1in1ha·; que ali!m das estra
dasiprincipaes• qu.e se abrir.em• patia se conseguir· 
hu:ma fa.cil -,. bre~.e . e segura• c~mmunicação d•os1 
pov10s,, se hajão11ie· abr.ir' outuas pelo1 interior de• 
se1'tao, nirO' sómente pekl' linha di.visoda•, mas. 
parallelamente a ~ta· liinha e1nidistancias conve
nientes, a• fim de que pelo encruzamentoi destJas 
com as est11adas1que se' diFigil'em á beira mair, fi<- , 
qtte communicãv.el1 todo o sevtão ,. como muita· 
conx.ém á. segurança dos que nelle se fu11em 
estabelecer ·, e ao1progressv da pacificação e civi· 
lisacão dos lndios, que tanto tenho recommen
rlado, e que vos deve merecer a mais particular 
attenção: que se, hajão· de e:xmminar com o maior 
cuidado todos os rios,. Ra11a s.e aproveitar os que 
forem ou se poderem fazer navega veis, dissipan
do-se-os obstacul'os· que se opp-0zerem á passagem 
de canõas e barcas, tendo-se sempre em vista 3' 

preferencia que deve merecer hum tal meio· d'e 
communica(lão pela· facilidade do& transportes : 
que as estradas· sejão conclui das pel'os que furem 
enoaPregados-d'a sua a-berturai, ai.oda•que passelll 
alêm,do limite· das duas Capitanias·, d'ev·end'O' con
tinuar até· se encontrar alguma povoação OU'es
traàa_já aber.ta -, que lhes possa- servir ele $upple
mentb, para' que• não · fiq?em inuteis as que trve
r em sido· feitas até a'O limite das-duas Gapita:nfüs; 
dê--v~ndo por-Om o que flôr encarregad'e da· aber
t ura• dás_:est11adas dar ·pin:he- ao respectivo ·GO'ver'
naclor ·, logo ·qúe chegaT a este limite, de que 
'Vai -entrar no distFi'cto· d-a- s-ua"j u risdicção ·, P.ar-a 
ser por elle auxfüad·o· competentemente, e para 
sarem pa-gas· aS' despezas• P.ela· Junta· da- Fàzenda 
respectiva-; 8' levantando-se q!larteis e ranchos de, 
t~es, em tres legoas·, ou nos &itios, que parecerem 
maisi apro_priado5' •. e sendo os quarteis- guarne
Cidos pofVtropa_ da• C'ap-itania: a• que pertencer o· 
si1llo em que- forem levantados-: que, em confor-· 
mHlade do que- se acha disposto na minha· carl'a, 
regia• cte 131 .d·e· Maio de 1·8081, , sejão isentos 
dé direitos• de éntradw t-odos e quaesquer• generos 
que· pelas. mesmas estradas• se transportarem da~ 
Capitania do Espü•itO' Santo•para·essa'Capit".lnia de· 
M!inas•Gerae·&pot> tempo :_ele-dez annos, cantados' 
dfà~ dál'a• desta·; e ·bem assim isent-os ·do·pagameoto· 
do• dizimo pelo mesmo tempo tedos 9'S generos de· 
cultura· que· se· fizer ·em todo · es1e· seHãQ; qne ora· 

.separa a-s duas Ga-pitaniaS', ·e ·de que muito cen
-Y.tÍm• tirar as•vantagens• que- a s-ua bondade· e fer'
tifü.lade,offerecem, sendó di'viilido · competente~ 
~ente em• sesmarilJs de meia· legea· em quadra• 
pela -autor-idade•ª ' que> pertencer, segunde-0°limi'
te. pPesoript!e, ff·em·confôrmidad'e dé>mihhas reaesi 
ordens., prefériiHlb-se' na• concessão destaS"sesmai:.I 
r.ia& e& qúe se1propqzerem à ' ir esta'beléce~se·nes~ 
te se11tão, emo&ti\arem ter mais· P,OSs-füili'dàile, 
sendo• P.r.imeiramenteJ Ol1Viifü 1 •a· este reSJ;!CÍtO · Ol 
Gommandant'e da J!Jivi~ã-o a.que·'pertencer o·tel"-' 
1·eno que1 seo pedir·pO'l":sesmarfa; ces1sando a }>'81.'~· 
:missã~ae ..pet.à cmiBba carta· regia .de- 21 dei De

zcmbr0' de JJ8o8 fõra1 c~noedida 11.os• ditos Com-· 
n:iandan tes• pa11a assig1mlaP e d'emarcar terr;enos 
propor.cion>a~ ás fabricas dos que furemi e:ht'ran~ 
do•, e dC<Vendo1 estas. eontinuar• a daP parte an
nu'<llmenve do numello dos no-v.os•povoad'ol•es1, e 
da' fbr~a e gra.ndeza das fabPieas. ele eadai hum : 
qu·e os· tiilules· de cc>rrnessão• de taes sesmarias se
jão• tod-os· Fegisbado•s. na Conbaclalia dat.k 1nta d\! 
minha< Foal Fawnda, em livros a esse• filll' <liesti
nado&, sem o que não seráõ isentos do pa.gamen>
te•da divimo e mais encargos pelo sohFeditio· tem
p-e de dez. ann~s ; devendo paPa isso cen~t!lr na 
dita <!;ontadoria o·tempa em que forão .concedido's
os terrenos, em conformidade da minha caFta. re
gia de 2 de Deiembro d'e 1•808, e bem assim .o 
tempo em que primiipiarem as nevas concessões:, 
pa1•a que huml}s e outras passão gozar da sobre- · 
dita isenção por tempo de dez annos contactos• da 
data desta minha carta regia : que igualmente se..1 
jão distribuidas datas mine1'aes pelos. que as re
quererem.em todo este· se11tão, e se acha11em· nas. 
circunstanciairde as obtcrem•na conformitlade elas, 
minhas· r-eaes.ordens, sendo as datas de 1·5 b1,aga51 

em quadra por cada huma pessoa liberta. OU• es-· 
crava que· se empregar na Mineração, em. con
formidade cio § 6° do al'tigo 6,do alYaTá de• i 3 de> 
M'aio de 18051; tendo1 se mu-ito em-V•ista e q.uc se 
acha disposto no § 8° do me,smo artigo' para que 
os entulhos das terras qu.e se laVJ'arem não inu
tilisem as outras que se liouverem de l'avra1· para 
ó futuro; que as. cartas de datas. mineraes sejão 
todas registadas na Contadoria da Junta da Fa
ze1Hla em Hvro~ tão·sómente a este· fim destinados: 
d"eelarando-se nas eartas que de no'\\o •se'pa-ssar.em' 
o- numero ele pessoas-que, se pretenderem effüc;ti ~ 
v.arniente empregar na s-ua l·avl'a, sem o· qu-e não 
seráõ tidas· por legaes, para que se possa no• fim 
de GadiPhum anno ter algum conhecimento do pro
gre~so-011. atraz.amento da·M'inera9ão·, e combinar
se o produoto db ouro manifestadro com as f01·· 
ças empregadas na· sua p-esquiza; ele vendo• os 
Gu11rdas- l\'lóres• dos diffe1•entes distllictos· da Ca.
pitania dar annualmente conta·. ao respectivo Mi
nistro de-todas as· datas- mineraes1 quc estão em· 
a·ctl:\al 'trabalho·, e do numero- de pessoas• empre
gadas na sua liavra; e devendo tambem o mesmo, 
Minisl'ro dar conta•::innua~mente• á Juntta da. Fa
zenda• da• Capitania• do. estado da Minera·ção• d.o. 
terr~no resp~cti'v~ a• sua• j urisdicção:, exp.ondo' e 
seu pa-reoer sol}l'e as causas- do progresso ou att'a
zamento ·dest~ tifo ·impol'tanre ramo de indu.~tria, 
sem o que não pode11á obter' a rna certidão de 1cor
rente pela Junta da Fazenda respectiva. Final~ 
mente, que pela Secretaria de...Estado dos Nego
cios do Reino, e pelo meu Real Era.rio façais su
bir annualmente á minha presença huma circuns
tanciada conta. do ·que vos tenhO' ordenaqo ne~ta 
min~a carta regia que executareis, não obstante 
quaesquer Teis, ordenS', ou· disP,osições. em con
trario, q}le todas hei por·derogpdas para· este effe.i• 
1'>' só.mente. Escririt-.i· no· PafaciO' db Rio ·tlé' Jltnei
ro., aos 4 de Dezembro-de- r8:16. -füwcmn. gaaJ·
dà~ ·-Para: J}. M'anoel'de Plortugal' e· Ca'Str.o. 

( 
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A:N.NO DE 181°6 

O'All'l'A. BEGU DEI d DE- DEZEMBRQI,. 

Coll. Braz, 

Francjsco•Albe11to Rubim, Gav.em~d·or da €:a- · 
p~taniaí do Esp>iri'to• Santo. J!Ju1Jill-Tuei• vos envro 
muitu-saJNrd'a1.,, Constando na. minha real presen
ça> o f~·lizi. Fcsultado <tas vossCls e&fiovços, e hoasi 
disposições para se conseguir á• eommunfoação. 
dessa Caplitramfa e@.ma de Minas Geraes, ,achando-· 
se em«rnnsequencia d:elles jü aberta Fiuma es-trada1 
com mais de vinte é• duas leguas de distancila ,. 
de'sde O• ultimo morad•ov do· Rio· Santa l\ilaria•,· até 
perl"o da margem d:o Rio P·arifu•, e rrell.!l· e5tabel'e
cidos aom. as competentes guarniçees os Quauteis 
de BPa.gança, Pi1111hel1, Serpa, @qrem, IlaFeell 0s,. 
)'iUa Viçosa, l\fonforta e Souzel, em disbancia de 
tres. em tres leguas, para gual'dla, seguPança e 
commodidade.dos•viafantes, e pa11a facilidade elas: 
reciprocas c0mmunicações· commer•oiaes que tan
t'Cl desejo pPam·erver e auooiliar; coa vindo muiit(i); 
á canclt~N>Ü<'>' das ta estradai até se enc·on~rar al;g.u~a 
já ab'er.t& e transita ve1 em ª' Capiiita•nia de, Minas> 
Geraes ,. e· hem assim qQe. se haja de emp·relmrr-. 
d'f!ll a· abel'tura• d'e·muitas o'Utr:rs differen·~e'S'es~ra
d~s, por• tíodo. o vasto sei,tão que separa as• 
duas l:ap·itanias·, afim cte- que possa se11 vednzido· 
í~ cultura·.: apr~H•eitancto-se ao mes-mo temp@· as1 
ri'€!uezas que nelle eor1sta. havevem, e que se· ad~ão. 
aré o presente róPa· dlo ailcance dos meus v.assallos
pel-011 peri·gos ª' que se exip·ariã·o, sendo acGom-· 
met_vidos pda·lévoz.e barbar.a raira d'Os•Jindios Bo
tecudos 1 b1~ma 'vez~ qnei não achassem poli to dai ai 

pa1rte n minha> real• pr@tecçã@) e defe'Za1,. contOI 
aconteceu aos primeiros que lavrárão as mina& 
do Castello- e as cabeceiras cfo Rio Jtapemerim, 
pertencentes a essa Capitania, e que forão obri
gados a abandonar as cinco Povoações que ali 
havião, para em proximidade da. Costa e sobre<> 
mesmo Rio Itapemerim se estabelecerem com 
mai,s segm•ança. Tende' most!râcfü· a expi!riencia, 
que hum d'Os rnel'hores'meios de se conseguir a. pa
ci(]cação erciviFisação destas e de outras barbaras 
raças de·J'nd'ios, cprn 1:a0Vo•merece 0 me11 cuidado; 
eonsisfe em se fazerem transita,'e}s- por muit1a-s 
e diffe1·entes est:rada& os extensos bos·qees1 em·que 
se ach~o abrigadbs', afim de• qee•pnr tod'éll a parte 
l\ajã~ de e1110ontrM' OS• attractiV'6S da ci-vili'S'ação, 
sernl·o c·envidadoS' c'0m1brandrrta ao reconheci
mento- e• sujeiçàu á-s minhas• leis·, e castigadM 
promptamente os que eommetterem hostili'dád'es: 
sou servid01 or-d'enan o· seguinte: (l)ue se promo-va 
e~m a maior acriv-idade a commurricação- de&sa 
€apitania cam a· ·de Minas• GeraeS' por mui~as e 
differentes· estna-das, tanlias quantas se•julgarem 
c'0nv.enienfes, sencl'o· feita a despeza dl!' sua cons
t-rucção pel'a Junta da·minha Real F'a'Zend'a· de 
cada huma- das> Capitanias·, na par-te •que· fie'ar· 
dentro·do's seus• l'imil'es, reg11Iadbs v.el0 auto•de 
d1emnroação eelebrad'o,aosi8 d·e Outuilro deo 18001, 
ein que• &e ttomou pm"1imite a linha Not'te-Sur, 
tirada pelo ponto mais• elé'v>ado de hum es.pi~ 
que se acha entre os Rios Guandú e Mainassú n\ 
sua entrada em o Rio Doce, ficando por con~e
quencia pertencendo á jurisdicção do Governo da 
Capitania de l\1inas Geraes o terreno qne se achar 

a @este d'tlsta lirrha-1 e- acrGoven'fHi> tta. Capitania 

do, Espirito Swt0 o qu.e, ficar :a· le~te da mesnaa 

linha. Que pelo limite das- ela.as. ~Capitanias fi.é 

ha-ja de a•brir hum.a estráda, e Bem assim em 

distancia d.e tres, em tre.s leg11as, ou eomo se r-e

conhecer moos c0mvenien:te•,. se ahrão outras q.ue, 

atra.vessando aw que ·Ser'llem de communicação 

eritrer as dnas Capitania.si, façã0> tra1F1sitavel todo 

o sertão 1 paITa neble 'se e.stabatecerem com. com:

modi.d.ade e: seguraD!i)a os EJ.uer obti.verem sesma

rias ou dabas m:üneraes. Que as1 eslracla.s. sej.ão 

continuadas pe:la.s pes-soas1 encai>r:egada11 da &ua 

a.bertura, allé se encontllar alguma. PG''l' oação ou 

esti>ada jiá aberta" afodia. que· pa~sem além do 

limite> da Capitania;; devendo porem dar-se parte 

ao rC'TpectÍ'Vo Goveunador l-0go quer chegar ao 

difo 1imite, para sua in.telHgeocia, e para ser 

po1"elle competen.tiemente a.uxiliado·, levantandO'
se QuartJeis e ranchosi nos sítios. can...enien!es, 

se0do os· Qua,uteis guarnecidos p6r '.[:1·opa da. res

pectiYa. Caipitania., e coirrcmdo p,O'f' eo-nta da Joota 

da Fa11ancla toda a despeza f.fl!le seo fizel' com a 

mesma estrada, na pe.rte q11Jte· pertence a-o dis~rrc
to da sua i·l!lrisdicção.. Que se· hajão de exa'Jninar 

todos OS' rios que po.ssão dar paSJlagem a eanôas 

e barcas, nem.o--vend@'-se eom o maior cuidado e 

diligeflcia as di.ffi.culdades: <pl-e s.e encon.tnarem, 

par ser estei & meio. mais commod:@ e faci-1 pa»a 

o traoap.orte•do& generos. de commercili e indus.
triia d'Os meus vassallos,, Que por, tempo de d•ez 
ar.1>11105. co-llltados1 dai data desfa minha carta l'egia1,. 

sejão 'iselilt08J de quaesque11 direitos &s· ~enerns · 
que se· transp0.rta1nem. d'e&sa C'apit.a:ma piara a d'e 
Minas. ~eraes pefas esPrada.s que se aLivrrem ,, ou 
pel:os- rias CJ{flil.e. sei ac.h-arem. nav.ega.-veis1 no -vaslll) , 
sevtião q.u.e sepairn actualmente as duas·Capibanias,. 
ficando• ta:es gener.os uni'camente's.Uijeitos ao· paga"' 
mento d'(>s direitos que s.e MTecadão· pefa1 sua 
entrada naS< A1fan.degas. de befoa-man. Que peOO. 
mesmo temp01 sejão isentos do p;agament<Y da di~ 
úmo to.dos> e quaesquer generos, de c.ul!;uliai qne se· 
fize11 no sevtão dessa Capitania, sen-Ollo como,tal 
conside!lado; O• tel'rell'O• qcre, actualmel!lte· nã-o esti'
ver eultiiv.i:l'(fo ou< concedi:dOI p01I" sesmari·a, dev.en
d:0; ser r-egisttadas na. Ca;ntad0úa da Junta d-a 
Fazenda dessa• €apitara 1ia;,, em.litv11os: s-ó· piat'a esse· 
fim destinados ·, todãS as; cooeessões áe sesmauias 
que fi.zerdes1t em·confor©idade d:e minhas r.ca·es 
ord·ens, para, que seus donos< poosão· gozar desta 
isenção, e1 pa11a qoe !fe conheça quaes. sejão os 
teri:enoo-lirv.res d-0:p~am:entõ: do- diúmo) e qµaes 
os.que o. d.ev-em satisfazer. pefa su-a cultmia; que 
se promova- a lavra do O.l!lro daS: mrnaS! cfa Castel
lo e OlitvoS'• terrenos que o• contiv1e11enr, sen.do 
d'istrihuidos1 por Ca'l'l:ias. de. d-afa.s ,.. na~ f.ómna.. da 11e1
gimento das- minas de 1~ele &hvib de 17~l2',. e: das. 
leis e alva11ás que se Ih.e. segufrão ; regulando,. 
para a grandeza das datas, o que. se acha dispasto 
no § 6• cfo artiigo 6° d~ alvara cfe 15 de Maio de 
1 803, e fazendo-:ae a. exllrac:çã0r do our& com as 
cautelas ordenadas. no § 8° do mesmo artigo, 
·para que os entulhos das terPas que se< favrarem 
não. inutilisem as que para o futuro se houverem 
de lavrar ; que se hajão de nomear os Guardas 
Móres que forem necessarios para os differentes 
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228 ANNO DE 1816~~ 
Distl'ictos mineraes, competindo a propo~ba delles 
ao· Ouvidor da €apitania, que servirá de Supe
rintendente dà~ terras e aguas mineraes, e sen
do o seu titulo passado ·pela Junta da ,Fazenda 
dessa 'Capitania; que as• cartas. de datas mineraes 
que se ho1rverem de conceder aos que por infor
mação· do Superintendente se acharem nas cir 
cunstancias de-as obteFem •, ;s'ejão todas passadas 
pela Junta e registadas• na sua Contadoria em 
hnos a es'se fim tã0 sómente destinados , sem o 
que não seráõ tidas ·PO'r legaes e valio'sas; decla- : 
rando-se nas mesmas cartas o numero de pessoas 
empregadas na mineração, afim de que em cada 
hum armo se p•ossa fazer algumá idéa do résnl
tado desses trabalhos 1 e se na ou não extravio d,o 
ouro em pó, a que se deva occorrer com as pro
' ·idencias que pa1•ecel'em convenientes; que todo 
o ouro que se extrahir seja conduzido á Junta da 
Fazenda com guia · passada pelo Commandante 
do Dístrioto , ou ·pélo Guarda l.'ll:or, para sei· 
promptamente pago quem o .apresentar, a 1'azão 
de l :t/:J200 rs. pur oitava, depois de limpo e livre 
de impurezas, ou segundô o ••alor do seu quilate 
reconhecido pôr toque, depo"is de deduzido o 
quinto que m,e he devido, sem que seja permitti
do a pessoa alguma o receber em pagamento ouro 
em pó , extra via-lo ou vende-lo, pois ,que a 
compra de tGdo o ouro em pó que se extrahir será 
privativa da minha Real Faz,enda, incorrendo nas 
penas que se achã~o 'estabelecidas a tal respeito, 
os que o contrario fizerem; que no fim tle cada 
a'nno façais suhir á minha real presen~;a, pela 
Secretaria de fü'tado dos Negocios,do Reino e pelo 
Real ·Erario , huma circunstanciada conta do re
sulta-do destas p~ôvidencias , declarando nella o 
numero e extensãio de estradas que se fizerão, a 
despeza da minha Real Fazenda em a sua ,cons
trucção, e dos quarteis e ranshos que se levantá
rão, o numero de sesmarias e datas rnineraes que 
se•concedêrão, a quantidade de ouro em pó (lue 
se 11fanifes_tou e foi pago pela Junta da Fazenda, 
o numero das pessoas empregadas na -cultura e 
mineração de todo este terreno, quaes forão os 
rios que se acj:iárão na vega,veis e as dilig·encias que 
se fücrão para. vencer as difficuldades que alguns 
delles offerecerem , o numero dos Indios que se 
domesticárão, as Po-voações que se formúrão; e 
bem assim tudo o mais• que necessario fô1·, para 
que com pleno .conhecimento eu haja de dar as 
providencias ulteriores que me parecerem conve
nientes. Cumpri-o assim, sem embargo de quaes

1quer leis ou disposições em contrario, que todas 
hei por derogadas pàra este ~.effeite sómente. Es
cripta no Palacio do Rio de Janeiro, aos 4 .de 
Dezembro de i816.-Rm com guarda. -P,ara 
F.rancisco Alberto Rubilljl. 

' .. 
PROVISIO :QE p DE l>EZEllJllRO. 

' Manascripto authentico. 

o ·~arq;ué~. d,e fi.guÍar, do Co~s.elho de Estado,, 

etc. Faço saber ú Junta da Real Fazenda da Ca
pitania da Bahia, que sepdo presente a El-Rei 
meu Senhor a representação que pelo Real Erario 

0
fez subir Prudencio José da Cunha Valle, actual 

· AdministL1ad0r do Correio c\essa Cidade, a r.espei
to de achar-se sujeito ao pontp que presentemen
te se havia estabelecido na Contador.ia da dita 
Junta para os ·seus Officiaes, em cujo numero se 
achava o ~:;upplicante contemplado na qualidade 
d.e Official da Secretaria da mesma Junta, que 
igualmente occupa, sem que naquelle estabele
cimento se houvesse attenção ao supplicante , , 
que em razão do dever a que está ligado como 
Administrador~ deve forçosamente faltar na di
ta Secretaria alguns dias: foi o mesmo Aµgus
to Senhor servido mandar isentar o supplicante 
do referido ponto, assim pelo lugar que occupa 
de Administrador do Correio, que, na conformi
dade das suas instrucções deve indispensavel
mente faltar · algumas vezes á Secretaria da Jun-i 
ta, para cumprir com o que pelas mesmas lhe 
está determinado, como porque o dito ponto só 
se deve entender cnm aquelles Officiaes remisso! 
e ne,gligentes ::io re.al serviço, e não com os an
tigos como o supplicante, <[Ut: pela sua honra e 
reconhecida probirlade se fazem i.lignos de atten
ção. O que se participa á dita Junta p::ira o te1· 
assim entendido e executar sem duvida ou emba
r::iço algum. Antoniu Mi1ria Cau a foz no Rio de· 
Janeiro, em 5 de Dez,embro de 1816 . .:.......Marce
lino Antonio de Souza a fez esc1•ever.-Mal'qn.ez 
de ,Aguial'. -Extrahida do Liv. 4º de Registo Ge
ral qe Ordens ea;pedidas ds Juntas .de Fazenda, a p.. 

. 127. 

PROVISA.Õ DE 12 DE DEZEMBRO, ' 

Maauscripto authentico. 

D. João po1· gr<rça de D~os, Rei do Rein o Uni 
do 4e Portugal, Bl'azil e Mgarves, etc. Fa90 sa
bei· a vós Conde dos Arcos, Go"Vern,ador e c.. p:i:
tão General da Capitania de Bahia,, qne i;:on~tando 
na ~linha real presença a necessidade que ba para 
a iqatrucção da mocidade de huma cadeira de 
grammatica latina na Villa de Santo Amílro das 
Grolas, Comarca de Sergipe d' El-Rei: hei-por 
bem,conformando-me com o vosso panmer, crear 
na ~obredita Villa a mencionada cadeira com o 
mesmo ordenado que tem as mais naquella Ca
pitania : o que mando participar-vos para as pro
verdes na fórma das minhas reaes ordens. El-Rei 
Nos~o Senhor o mandou por seu especial man
dado pelos ,Ministros abaixo ass,gnados elo. seu 
Conselho e seus Desembargadores do Paço. João 
Pedro May.nard da Fonseca e Sti a ·fez no Rio ele 
Janeiro, a 1,2 de Dezembro de 18J6 . ....,-llernar<jo 
José de Souza Lobato a fez ese.rever. -Monse
nhoI' Almeid11. -Monsenhor Miranda. -ÁQha-s1 
a p.. 20 do Li'O, 2º de ·Registo de Ordens e{l;p.e
did~· pela Mesa do Desembargo do Paçp, 
• 1 

v.H ·I : 
') < r "f : •,h ooic:"1 
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DECRETO n':B 3 'DÉ Jl\.NE-:tRó. l· 

Manuscripto ~utbentico. ' . .. 
fentlO-n'U~ sido p'I"estt'nte com a é'Oasultà da .Real 

J<:tnl;_i dó 0ommercio, Ag.r.ioulttira, .Fabricas e 
N-avegaçifo deste R~ino do Brazil e dominfos Ul~ 
ttllmá'tinos; a t;ue mamlei pr(l)cedei:, o auto>i:l:e 
syn'dióancia, offioios e mais pap·eis remettrdos da 
11ha de Sentia Gatharina ·pelo Desembargador João 
Ozoriô de Castro Souia Falcão,. Telati vos á eTI).--: 
bai:'cação lt~sptt'nfüila dern•om'inada S. J.oaqwilm. 
Ntio, ~e'SL're Man0·el Vasques, que sahindo ·cle 
M<óntêVid·óo· Mm destino pata Santa Fé, pro1m

·1'0ü ó p·orto <ll:e Sarita Catharina, pneten'dendo 'O 

·thestre llptoss'm'-ae da referida embaroa9ãQ e sua 
C'àrga; Ctffll•o -~tetrexto de· apresamentó ', contra -0 

ff!ual se !Júeixlrrão os diversos passageirns hespa'
nl1óes quê netla vle11ã'©: eui servido, oonforman
doi.:lm:e •com b parecet da .rrrencionada.,consa\ta r, 
•·ésolver qu~ sé pdzeS'sem imme.diaoo:tme111t:e ém li'
bétdátle o'S íléféridos p•assa·gei'rO's qné vierão na·.... 
l(u1eJ.la émbatóaçãn~ ·e 'S'e Uré8 ent~·egassém~ depois 
d'e ·d.M\!J.'zidás fl~ d.espeq,as justas 1e Iega1es; as urer• 
~l:ldo11i«g 0Ú \:ruaesqueI' 1generos qa'e lhes verteh'
cessetn. dô~iJtomado'S pelo d1irtro mástre, compro·
<Vadã á ~I'bptHitlirille lpelo's con!hecitnentos; factnra 
t~!·al da 'O'a.rgtà, Oú 0'l1tra proNa j•urh:lioa, epO'r 
<)"l.l'<mto da de-V:á'ssa da ;syodioanci'a S'e mostrá estar 
~ mestre ~a 1'~Í\nilla~Il'lbareaçáo •S. ,Joaquin1.Eüo, 
ill.our5o eflli ci'im'.e d.'é exl!tavio ·dl'>S rcaes direitos , 
"e d'e für #Blado -as l'E~is do porto , pela ·contumB'
cill die tlâtó querer- a'pt'éStmtll't os despachos da em
~)laroaçá'0 aó .Pto'ved{)r da Real Faq,enda 111á<prnlira 

·Ulíla, c1'.f1fül 'MV'ê'ra, o (filé .deu h•gar ú syndican
cia, ficttõtl~ e .fuesrrlo mestre respons'a~el· pclras 
pí?1ürs dá <l:êi·; óu'stlJ'.s da -synd:tt:ancia .a qll'e d<eu ·cau
sa, e ás J'.>CTdlis -e dam.tt·(l)·s dos ca'tr'egàd'Ol'es•, bem 
c-0tno á ·me·sma ~b'arca~ô, viS'tlll ql'le, segundo 
O' DWll'ito l\Í-arf.tiltló os dOflO'S d.'08 navi~ respon
d"'fü blê o 'Vlal-Or ·deiíes e do frete pelm; fact'O'S cul
pb~ó's de Seu .Ptioposto: hd pót bem que n'o Jui~o 
da Cor6b. :e F·ábooda se totrie élJn'heoimento d~te 
\\e'gâcíto, é ~ 1ulgue a 'fin·a11 Mmo l'ôr der dir'eiM. 
O De!ié'ffi.btt~ador &o Paço, ChaliCder da G!tSa 
da Supp1~oa~ãõ 'clo Era~il., •que serve die Jllegedor 
das Jt.tsf.i'Ça'S, àS'silh 0 tííllhra .entemfüfo e .fla9a·ex;e
<:ttt~l· céfilti cú~ph~. Pa>la'éiô dti R~ó tle Jam~ioo· , 
5 de fün!éit'e tlti ,1 8 1 ~,w...iC-am à rnb11i~a de •Sua 
l\13'ges'ti:rtl.e' F-i<lêll1:ssimra El-Rel.i Nosso S>e\ih(J.1'. 

J> 

' 
' 'i) • 

· ~'hn'dscriprtl lnJt11eWtice. 

.Fei ;pres:m:te á .Sua l\'la,gestadç o officib d~ V. 
S. de ,~4 <le Dezembro findo, àcotnpabhando a 

p·~TtÍCi,pação -~V.~· re'yê~era. do ton;im~ndante 
do DisL.r..i,oto <le l\'Iacahé, João Luiz J>ereü-a Vian
na, .sabre OS rêferiàos COJ!trabandos que ÍJaquell~ 
porto sti fa7;em das mapeiras de constmcçãó, e 
_r1-0mead,amente praticado pela Suma~a 17enccdor. 
Su-a . l\'Iagestade approvou pois a mê4ida qu.e ~. 
S. tGr,oou logo a este respf)ito_, e orclena q13e V. S. 
h~ja de officiar logo áo Auditor da Marfoha para 
proceder coQtra o Mestre.da,já citada Sumaca, _no 
·caso .d-e se eI)côntrar >a.li ~ mad,eit-a denunciada-, 
:(jcaB!do •depois , em regrn fa:z61'-~e pela Inspecção 
d.-0 Aírsenal 1 1) mflis .rigoroso <exaq:ie em todas as 
embarca'çées que .~nt.rar.enpJeste poÍto carregadas 
de madeiras, para se con11eéer qualquer ft"aude 
praticada neste objecto p.eÍos seus Mestres. Deos 
guarde a V. S. Paço, em~ de Janeiro de 1817. 
Conde fl;i BaJ.'oa, - &-. José".Maria de A~meida. 

PROVISÃO DE 3 DE JANEIRO. 
'' 

,1 :M-dou111<rípte aut)lentico. 

''. ÕCon<le ,
1

~::\ Bate~ A°P Gb1~~ei·ho ,de Es~~élo, eÍ:c. 
FaçQ '5,abe,i; ~.if1:1:l'lta d i!f R~itl).:azenda da Capitania 
~.o l\'Iaranh~o_, q!!,epe1o. R~e1Erario requer!fü Joiio 
Carlos da Serra Frei"re; .Mmoxarife dos armazens 
d~ssa Ca,pita~ia., a graç~ de au.gmento de orf{lena
do & em attf;nçãp ao seu maior trabalho. AHen
dendo ao que foi El-Rei ij'esso Senhor servicl:o 
conceder aosupplicante o ~pgmeri~o de 1oô:/fJ t·s., 
para fipar yerceb~ndp o o~denado ao'nual,de 5oo-:f/> 
réis, que a Junta malidar,á pagar na ~0rma do 

, e~tilo. b qu~ se ,P.articipa Adita Junta para assim 
o executai;. José LazarC):da Rocha a fez no llio de 
Janeiro., e,m 3 de Jane~r~ ele 1819.-1\'J.arceilino 
Antonio de Souza a fez· ,escrever. - Conde da 
Barca. -E;,ti·ahida dó"lrv..5° ,de Reéto der,al'ilas 
Ordens e:Jipedidas ás Junt'!-5 ~'f! Fazenda., a fl.. 2. 

.·( 

Co)l. Brª"·. 
- .i. 
. ~u :El-1\ei faço salier aos que este alvará com 
força ~e lei virem, que tendo o Senhor llei D. 
João fy, de gloriosa memoria, determinado pé1a 
sua carta de ci'oação de 27 cÍe Outubro de 164'5, 
que os ':í>rincipes.primó'genitos da Corôa de Por
túgâl fr'l'essem o tita'ie cte ~rinc~pes do llrazll, 
para o P,ossuirem em tHulo ..s~mer.te, e i;e cha.rlia
rem dall em diante l>rlnéipes do '.Brazll e 'D'uques 
ae Bragança; e reconhecendo eu que este titu1'o Ae 
~iÍincipe Ô-o Braiil tornoµ-se inoom.P,átive1 depo'is 
da chrt:i de lei de 16 de Dezembrô de 1815, pela 
qual fui s.ervido elevan o es'tad.o ªº nrazlt á di~íii~ 
dade de Reino, uninôo-o aós à.e P ortugal e aos 
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ANNO DE 18'17. 
' "' 

Algarves; 'e querendo que o Príncipe D. Pedro, no Rio de Janeiro, a 11 de Janeiro de 1817. 
meu muito amado e, presado filho pl'imogenito e RE1. - A 1/ia-se no Liv. 1 º de Registos de Decretos, 

todos os mais Príncipes que forem primogenitos a fl. 242 e v." 

desta Corôa gozem de hum titulo ainda mais pree- ; 

minente, e que Jeja adequado á sobredita união: 


CARTA REGIA DE 16 DE JAN.l!JRC>.hei por bem que o dito Principe meu filho tenha 
d'ora em diante o titulo de -Príncipe Real do Coll. Braz. 
Reino Unúf.o df\ Portugal, Ilrazil e Algarves

c<inservan,do sempre o de Duque de Bragança, e João Carlos Augusto de Oeynhausen ; do meu 

que destis mesmos títulos hajão de gozàr os Prin Conselho, Governador e Capitão General da Ca

cipes Primogenitos desta Corôa que depois delle pitania de Mato ..Grosso. Amigo. Eu El-Rei vo:s 

-vierem; havendo assim por declarada nesta parte envio muito saudar. Sendo-me presente ,a. vossa 
tão sómente a mencionada carta de doação de 27 conta de 51 de Maio de 1&14, aecompanhada 
de Outub1"0 de i645, que ficará em tudo o mais dos estatutos da nova Companhia de Mineração 
em seu vigor; ~ssim como a carta regia de 17 <le do Cuiahá, que se tem proposto formar os se
Dezembro de 1734, pela qual o Senhor Rei D. cios assignados nos mesmos estatutos, pedindo 
João V,. d·e saudosa memoria, houve por bem que em nome e a req·uerimento di>s• mesmos socios , 
os filhos Primogenitos dos Prinbipes do Brazil se a minha real approvação de todos os artigos de 

-intitul'assem- Príncipes da Beira. - E este se que se•compõe, \para poder proseguir e plano de 
cumprirá como nelle se contém, etc. Dado no mineração projectado, não obstante o .terde~ )á 
Palacío d'o Rio de Janeiro, aos 9 de de Janeiro de · prov.isoriamente mandado . pôr em pratica, pelas 
i 81'7·,,-REI com gu11rda. -Conde da Barca.:  .:vantagens que de hum tal estabelecimento po
Co:;i Olf registos ~ompetentes. dem resultar á miriha Real Fazenda, e a.os habi

ta1hes· dessa Capitani'a, onde pela sua Gentral po
1sição nenhum ramo de industria parecia mais 

' AlLV AlRA' DR 1Ji DE- JANEIRO. e-enveniente do que a lavra dos metaes preciósos,; 
:M:anoscripto authentico. e· desejando, quanto he pos~iYel, !\Gimar todo~ 

· ' · .e quaesquer estabelecimentos que tendão ao beJJi 
.Eu El-ltei faço saber aos que este alvará virem, geral e particular dos meus ·fieis vassallos, e·ú. 

' que subindo á: minha real presen'ça, em consulta prosperidade e riqueza publica ; tendo ouvi.do o 
da Mesa d.o l)esembargo do Paço, a representiwão parecer de · pessoas doutas e zelosas dQ meq real 

. que á ~esma diri'gii,l o Juiz das Sesmarias da Vil- ·serviço e bem commum: ·sou servido appi·evar a 
la iro •R'fo ·Pardo·, C.omarca de· s~ P'edro· do Rio ' Com'panhia de Mineração do, Caiab[\, p;ira cuja, 
.Gi;aud'e e Santa· C'at'liarina, pecfindo a creação de fo1·mação tendes ce>ncorrido Gom tanto, ~elo e djs
. hum officio de' Escrivão das Medições e Demar- vel.o ., regulando-se pel06 estatutos ' que e0;rn esta. 
caçõ·es ·rra mesma Vilfa, pelo-motivo de se ·hão minl~a carta ve& são remettidos, assign~dos .' pel-0 
poder sustentar' na grande extensão do seu Dis- Conde da Barca, do meu Conselho d~ Estado., 
tricto a 'disposição d'o· § ' 4•-do alvará de 25 de Ja- Mini:~tro e S.ecretario de Estado d0s N,egocios da 
neiro de 1809, em <fUanto determina que sil'Va o ,l\'Iarifiha e J)ominios Ultramarinos, e Presiden
dito . officfo o· mais antigo dos Tabelliães, ou o te in,:erino. do meu Real Erario: esper_o 4o· vosso. 
que mais desoccupado estjver; por isso que estes -zelo, luzes e actividade que não sómen_te procu
Officia'es"onerad'Os com as laboriosas incumbencias rarefa. que se consigão os bons resultados, a q,ue 

·dos seus' empregos se ac:Qão quasi sempre impos- se propõe esta Companhia, mas que ·conseguireis 
siBfütados de· ir a fongas distancias prestar-se a persuadi-la, a que haja de mandar, logo qu~ te· 

· aquelle serviç'O', resultando deste inconveniente nha ~ufileientes forças, á sua cus~a, algumas pes
grave ifei'rímerrto ás partes, á agricultura · e aos soas fiessa Capitania a apprender nas Reaes Fa
interesses da minha Real Fazegda·, o que tudo se cbricas· de Fel'ro de lp·anema, na Capitania de S. 
verificou pela infol'mação que a este respeito -Paulo, e do MoMo do Pilar, na C.apitania d~ 
mandei tirar ,pelo Ouvid0;r daquella Comarca: e -·Minas Geraes, a a.rte de funclir O· ferro, elll gran
tendo consideração ao referido, hei por bem, con- des e pequenos fornos, para com ellas ~e pode
formaodo-me com· o· parecer da mencionada con- rem ~ambem erigir nessa Capitania fabricas de 
suita, em que foi ouvido o Desembargador .Pro- . ferrd~ afim de e. terem cm abnndancia, e a bom 

- curador de mínha Corôa e· Fazenda, crear o offi- . preçc•,. já para os trabalhos da mineração e da 
-cio de Escrivão das Medições e Demarcações' para agriçultura, já para a mesma defeza dessa .Capi
o respectivo Juizo àa dita Vilfa d-o Rio Pardo e . tania; Dão devendo· tarnbem esquecer-vos de fazer. 
seu Termo,. sem embargo do que díspõe o refe- ' , pesq~i.isar · ce.m todo o. cuidado as minas de sal 

- .,ido alvará de 25 de JaneiÍ'o de r809, no §' 4º; que houver' nesse ter11itorio, para que· possão ser 
:ticand~ porém livre aos Juízes Ordinario's da dita apre(•eitadas. em decid·ida vantagem. 'dos meus 
,Villa, e ao 'Ouvidor da Comarca .nas medições e vassa,los. O que tudo 'executareis com a promp

-. ~erriarcações pa'ra que forem eleitos, servirem-se tidão e acerto com que vos tendes distinguido no 
.E1:9s Escrivã!lS dos seus cargos; por quanto' de.ela- II*U ~erviço; dando-me parte pela· Secretaria d·e. 
t~ndo-se no ·§ 5• do 19esmo alvará não ser priy,a- Es~ado dos ~egecjos do· Reino e· pelo meu Real 

_] iva' ª. i,~risdi~cã~ ?os. Juizes das ~c~~arias., não ~rar.ip , , dos ~esultados. qur. annualmente s~ ob

.rodem :~1e~ta . conform1dade ser privativos os,res- hver~m ,_e propondo-me o que vos'P,arecer eon


. \ pêctivos Escrivães. Pelo que' mando, etc. ' Dado vcnierte ao p1,.ogre1sa. e riqueza_ des!a'Capitánra ,. 

1 ,... 



231 .4NJIO I)E llU.7. 
' 'para éu. resolver o que . .fôr servido; Escripra no se a c..ompetente escripturação em ~eparado e seµ r.. 

Palacio do Rio de Janeiro, aos ·1·6 de Janeiro de do guardada em cofre separado; e deste f~ndo he 
i817. -REI com guarda. , • . que sahiráõ as somm~s 11.ecessa&ias para despezas 

extraordinarias, e até para compra de escravos, 
EsuTUTOS para o _govs~no da Companhia de Mine ;Se para isso chegar, no fim do _anno, sendo po

raçá!J do Cu,iabá. .rém a sua applicação resolvida em, Conselho. 
; 8. • Á Mesa da Direcção p'ertence o gover~o ~ 

1. • Á Real , Fazenda · pre~ehce~áõ duas acções direcção dos negocios da Companhia, segundo 
livres nos redilos que produzir o fundo da Com- .os seus estatutos, decidindo-se pela pluralidade 
panhia de Mineração do Cuiabá, na fórma do seu _de -yotos pos casos duvidosos, ou recorrend,o ao 
espontaneo otferecimento. Conselho no cas·o de empate de votos. Nos Pª:

,2. • O Governador e Capitão General da Capi- peis e contractos da Companhia poder-se-ha usar 
tania de Matto Grosso será o Inspector da Com- de hum sello particular, e que será formado das 
panhia, para vigiar sobre a observancia dos seus armas da Villa do Cuiabá, circuladas com a le
cstatutos, ,zelando e promovendo tudo quanto genda-Fortuna duce comit~ virtute-te~do por 
fôr e,m seu proveito e· da Real Fázenda, podendo , baixo 0 anno da creação da Companhia. 
convocar e formar Juntas interinas, em quanto g. • O Conselho fará a divisão do trabalho pelos 
se não estabelecerem as Juntas Administrativas, ,quatro Directores, como melhor parecer, e cada 
mandadas crea1· pelo alvará de 15 de Maio de hum delles tomará a si huma dás quatro chaves 
1805, para nellas se decidirem em ultima ins- que deve ter o cofre da Companhia. . 
tancia aquelles neg;ocios da Companhia que na 10. • As acções desta Companhia sã.o isentas 
fórma do mesmo alvará dependerem de taes de- de qualquer penhora, embargo ou execução' fis
<:isões. cal ou civil, ou do Juizo dos Orfãos, Defuntos e 

5. º O mesmo Governador e Capitão General Ausentes. Os Credores só poderáõ ter direito aos 
será Presidente da Mesa da Direcção e do Con- lucros que de taes acções provierem, requerendoJ. 
selho de Companhia; e sómente por approvaçao os nas occasiões sórp.ente em que se repartirem 
sua e com sua a·ssistencia, ou de pessoa por elle por todos os interessados. · 
delegada, poderá ' reunir-s'e o Conselho, quando 11 , • O Juiz de Fóra do Cuiabá será 0 Juiz Con
forem dignas de attenção as razões allegadas pela servador desta . Companhia, e julgará breve e 
Mesa da Direcção para esta convocação. summariamente as suas causas . . 

4. º O Cúnselho da Companhia será formado 
de doze •dos seus accionistas que merecerem ao 12;• Todos os que tiverem ao menos quatro 
Governador e Capitão General hum maior con- acções nesta Comnanhia, gozaráõ, em quanto 
ceito ; preférindo entre estes os que tiverem ella durar, do pri vi egio de homenagens nas suas ' 
maior numero de acções e se acharem presentés proprias casas, nos casos em que ellas se .costu

mão conceder; e os Directores g·ozaráõ·, além no Cuiabá . • A Mesa da Direcção será composta · 
de quatro· Directores' escolhidos entre os mais disto' da isenção de qualquer serviço militar', 
babeis dos do Couselho, servindo os Directores ·não sendo Ofilcial de soldo, e não seráõ violen
por tempo de tres annos, se não houver incon- tados a s~rvir ofilcio algum de Justiça ou Fazenda-, 

nem a ser depositarios ou tutores de orf~os, emveniente qualificado e reconhecido em Conselho; 

e no fim do triennio poderáõ ser reconduzidos quanto forem Directores. 

os Directores, ou poderáõ ser nomeados outros, 15." Os fundos desta Companhia serâõ forma• 
como parecer ao Conselho da Companhia, que dos por acções, e a suhscripção para estas se 
pal'a esse .fim se convocará. conservará aberta até que tenha o fundo ' necessa

5. • o Conselho da Companhia será convocado rio para o encanamento das aguas que poderem 

uo fim de caila hum anno, para lhe serem apre- · cobrir os taboleiros das visinbanças da Villa do 

sentados pelos Directores os livros de r~ceita e Cuiaba, fechando-se a subscripção logo que se 

despeza, e fazer-se a conferencia do cofre, afim principiar esta obra, sem que nenhuma autorida

de se conhecer da boa ou má administração dos de possa violentar a Companhia a receber maiS 

Directores, lavrando-se de tudo os competentes socios, e servindo~lhe de limite o designado para 

termos. as Companhias d:e Mineração no S 2·0 d·o artigo 


6. • No tempo em que se assentar que se de- ?º do alvará de r5 de Mafo d'e 18õ5. · 

vem repartir os lucros, quando os houver, tam- i4. º Para que a Companhia possa augmentar 

bem se congregará o Conselho para regular os os seus fundos quando lhe com·ier, até ao indi:.. 


· dividéndos, sendo a partilha que se fizer assigna- cado limite de mil e oito escravos, ser.-lhe-ha pe1·
da· por' todos os do Conselho e Directores:, .e mütido o admittir no.vas acções dós seus actuaes 
ficando li<vre a qualquer interessado o examinar socios, e na. falta destas, acções de nov.os socios, 
o modo com que foi calculado o dividendo que regulando-se porém neste cas~ o premio com que

lhe toca; para o que lhe set'á· franql:leado- o li- estes !!Ovos accfonistas devem compensar os lra

no dos ter'mos e da receita e despeza, quan- bailios já feitos pefa Companlíia, p,ara .vencerem 

do a·ssim o exija'; feito porém este exame peranteia · os lucros-que competirem ás · praças com que en

• 05 Directores, a quem compete a. responsabilida- trarem, senão este regulamento fei"to pefo Coo,.. 
de de taes livros. sellio da Companhia. · · 

?· • A sexta parte da quantia que tocar a eada 15.• A duração. desta Companhia será.de trinta. 

hum dos intetessad'os fieara. em rese11va, fa~end&- annos, e find.os estes poderá ser dissohida ou, 




-.A-N':so. ni: 1'8l1.. 
. ' 

l'llcYVah:i~é Có'h~1illliffii ' : •@el:fról ip1á~\füh~vi::. 
'fílehte. ' '•JI • r -' ; 1 ' ' l ' f ' ' ' •, , 1 '> 

~' 1~: b , .1cia1lá~~~tniá' â~b -:m~st1Hlam)llir:i':l1nz §é\!á 
dê i~bl~ rJ~ ~lfVifíl.iMiâ~ ' qli~ · sti dev~titaiE!11t-l.)eglir 
1t6 aêto tr-a 'S\.lfi~rpÇ.ã1ói, e'd.fé dôlfs' élici'a\lt:>~ vemilcl~·s 
e pr~pa!i'érdôs d\He\'P:l.tn~h'l:'ásl'P'oflitfü,tiã 'tlz.,.e• q\i'~ 
~élM 't!iitr~gJ!i!s· ~ 1ülinipall1H.1'a1 nlo ·n'i&~~nfo em 
Ujl:le' .ptíneipiàr · à ·iiline"I"élçátl ~~ e' fügo ·qué 'Stl éêtl.L 
·c1u.\\I ·o é1ibà'i:i-llmé1'1tó'f,d!ák itg!ias; ·é1i ' ·olu~ra · -qua1'
'l:fuér tlp.erá~áó ' 'pre!.rmfü~l·if ti!! tràtVefüí tll!pé'rltdél'-1, 
t!' ~aT'a que l:}f! itpp1ip'áli'0 ó /llhlle111b · redM!ii:ati, -E 
!l'e ipcrr ãl~t1Wi. 'fiióti'V'lfo·lieéidnis'ta l:leili'ar rêJ.'e M~fü\' 
~é'Ohi êis"eácta'vü · que·he qi:i\'igafün \tilaMo fõré'ffi 
re~e~tfüs ( ião ,l érà p>arte 11üd'1cfré fla-!firi'1l~rít>
''Ção ; néth ttis !ilgun;t pà'fa relfl:âb'la1r â 'éàtra~à· (que
fe,z rara ó fün-d.? tl~ '~é~pé~s··;, ·~er'1t' pé'füitttido ~·e-
rein a ~tie~a ·âli 'Dil"écÇão 10 'e6h~ede1' t\urJ ph1to, 
i}H.'é' ~ãô: . ~x~'~á "<Íê .sbj1l 'ill'éze'S ~rtirogàVfe\1~ )~ 
~os ~dci1ón1Mfa5 a'é Ihà·1\l 'lle 'd~as âc~&es,cparâ áplíé~ 
senta~·em todiis 6'5' éS'crHb1s qti'e l/ã6 bà'ri~'àdlé!i\ 
-S-upp'l'.]:óíd'O nd el/füántb a 'fá'lt'a·cl'e'sl'ê'SHMfu cs'ofavos 
~á'h'lg'állas á s'uiá , érisb1~ '.ê'õm :·lt· tllà'.fünil;à lle ~~ .1, 
1infró .b~fazó'. conce-dl~~ ..5~i/í f·füH• 1a . ~ilt ti'eg-ti Hós 
fe ·cr'à os ;qüe 'db:Vé'fü 'fiéilt 'iJ•&ft\!íH:·étf.dô á 'dótüpa'
·&Mi , ··s&. fêNr 'll1iHl'tt6' a'ó 'fíá~·\ilfftéllib _ tló's' ' )'ot'Wlle!S . 
c1ê'd~í1'o '(\m prd\iêitéH:là totrlpi!.n·B.i~ (')·mais llfic'l'ô 
que houver, e ficando e'xpufa·o t1.ir 'Eôtbf!àllthüi'. ,, 
· 1?,'º ~dinlreir:é'~usbravos •p"értlrncefil~sà<i:C!lm

1 ;pan.Jií'IJ:. nã:o ..sp poderníidirat dur·arrte 'O tempo que 
lhe he concedido; e s~me1'lfe, S'f'ri1 liVllc aias a'Ccio
'1"ista~ o vender e ti.'aS;passar as ~1:1as ,atç@""es· , ,-. pre
d'eri·a:d1() 1 o~ spt;ies em iguã'hla~ d!~ pr;eço, par-a, 0 
i'Cil~e . se fará publ.iea húmjl tai v-enda .p.Gr e'<litaies 
. da 1\-les;a.. ela .nii:ecç~.(j) 1, ipa1>a . eQqheciw,ent9 do;S 
a0Vaaes .i·pteressad@s .,sel)l o ..q~e Mrá,, imlla a0 , 

v-en·da ,feita· á pessoa que-nãt) s~i.a d)l Spcfoda.de. 
. r 18. º Fiearáõ p~rtencendp à Conrpanhia todas 
,as agua's que i;mder ii:ltro~l·1f2'ir 110 i.,ego oy eqqana·
@e(\tQ"'1{1íile vá1ornpu~J;i.ender,·1aeha.B,do-se devolu
tas, ou não occupadas legitimameitte p~r,aJ.gµm .1
j\1in~i,·o de efl'ectivo trabalho,, e com,r!'lõ;er.va das 
e{Cc!tP.t!J3çla~ n.o- .§ !?-º do artigo gº do àlvárá .ifo 
. ~3. _dt1 ~hio lle 1 8&3, ~ssim comq ; ~S. terrás que 
fpqder :Ifivrai: c~m as ~guas d~. dito ,e.9"cenilmento, 
8V ,rtiga\. eH~~~i:lo,~ . 1lo ~~!Jel!as ~do Brjia,4t!,ro, 
~cl:ia~4p-,se if1~t.e? ~.~rFe,Qos d,~ v.otut,os, ou ~,ãó· _80

,. ÇUp<j.Üqs. lt({:p~1m_àmente., e.S~m ,_t~abaJ110 _ effe,ctivp 
c~e f~g1:1m M1pen'O ;, se,nc'ío ~o.t1~c~dos. ?9:.,dçi~ds 
Jegit1m~p s.~ a(gu~~ bdU!t(r,, sem dtecti;vo tl~a~a
)110-,,.pa•ra . ~en~ro do pr~~Sln~~ s'!'is, ~e~es abl'keµi 
sêrnços mmim1es C@rre~onclel'J~es ' á e~te.nsão .do 
J erreno que possuirem-? com pen~ de perdimento 
~ª 'fáffft~~a Cówpatil).í~· ;- nó.caso -cbnti:afio --·con
s1er't'arlüó '.~õrh~ôfe a Htilnsão ·~arc:Yd'a ' il:o 'f/'tf.• Wo 
"âtltff.d.'."6'J'ao sób'i-etl'1ró arva'h:i\ k~ ·dveWln fof~à's 
~~"'l'""t ' _,,e•'· '-Jv I" ~. oA.< ••· " ·· •; <· • •vasian es _para .o seu . l,lVOr errectivo. . , 

, 
1I'g. ,º N'a repár'títfüf 'e cbl'lcê'ssãô i:Jã~· t"eft'á's ffü

ne'fa~S' ,e ~gbà,s qu'é '.~é \clía~êfu ci'evô1u~~s ' n'á ' ~'á·
.tHtafii,a ',tle M'àt'<:I (;~·o~so, t~'t~ ,a Cdrri~_ânhíà efr'é.fé
'fêrici'<b na fõ~hfá d'Ó ~! 1 ~, do a:f'tlig '.6° tlo alV~r'á 

"' ,, 
pranhh:q,nâo teriliHuig'l{r: q\l1~esqa~r fdtnmncias 011 
~l!phmi~i}és a tii11uhrNtle d-esO"olYel'll©si . · . 

21. 0 OstJAdministradotitts •/ felÍ<b"OrM!d f;-a.i:t_J.ara
da~t ou qu!l,esquer empregados no serviço da Com-
J>'a\'\Ilia, nii'll; ').''õtleráõ~ sfü· efüpri:!gad\Js >em 0'tltto 
qualquer serviço;11àle1Timb~ttà'ftfü1 que forão despe
didos do serviço da Companhia, com pena de 4.o:t/) . 
H: 1ii: fa'.Vbr 'dâ •e!iH'á9 i:la" ;C ó-in~àitbia.;' ~iigos" p'elos 
·1~~ ·v.S-~llibia'rb:ô'1.· '·u ' .. . " ·.. " 

"'2''11.10 r O's' A'd~im'isthli:Jte's 1 qub, p'é\'ó' 'eu 1bõIB'!rer
'ViÇO por çspaço de .oito JHn'O~, ~Pêc'eréfu SHig'11

)krécbinlhendà·çá'B 'Clà Mésii élà DirééÇ1iâ, e 5'átis
·tâ·~o geràT d'à C dhíp'à'fil\iá , ·fidàt·ât> dà')1i 'éfu 
'diáhfé gbzilndo \:Ie' 'h'hili•à "á'té duis 'acc'õe!i' sêfu 
siltê\7.} o'!Wigad'ó's a áW;Will1 pl'efflio ;':ent~ãn(l-o b-qm 
M"e'slJ avtl~ ' &ôfflpeteittH! ' ~alfcl.bio ~b Rro Hé 'Ja
hMi't.ló, 'êtli 1'6 '·de .l'an'é'it'ó ·àe• 18117. .:L- üotlll.l! ºda 
·:B ~tct. ' '· , ' '· · ... · ,.r •· 1 

1 
( ) t•it.i « i •• ,,fit'' 

;JJ ' 

!A:l'IS~ IHt lS ~lE(l<T,\~EIRO'. , 

.i;' ' Mahü'sJci ijilo aut~é'nticl!. 
' 

Pm' ,deêrétla ,. oujia· .o-o.pia jü.nt-a r-emetno ã. V. 
.S. , ooí Sua M·agés1ade serVi<lê ereat-.a Cllp~lla-
Dia do© ·Arsemal Rea>lida' l\'larhih'a des~a ;Côtte; ne
Ül.eérndp par-a Çapc•ldão d:eUa ·a Frei Ltti!l\,de S<Htza 
iBm'C!l'S, Rréligios'd da4).rdemTêucé~ra daPea·itell
ei•a. Cumpre pof t;ant1il qtte V. S., fa~en~ r-eg1's
tar o ref.erícl<o deooeto .aonde pci'tel'ttlêr, Jhe f~ça 

·d'fl' a de V.ida exécu:~ifo 1na 1.:f>ante relativ·a IH>'S seus 
v~ncim.e_n•tos : Deos guarde ,~ · _V... S. Paço j ·et!.a 18 

-d·e Janeno de 1817~ _;00.ntle da· Bahia . .......,s-11• 
·J~s>é l.\laria ·de ~lmeida. . 

) '" ·· "·" ' ~.. · •ni;>.11 
1i>noyis,Ã,o ·DE 2'3 if~ JA.NE.n\&. J '.) " 

' '"' · · - / 
Miàflús1itípt0 aul'b'1:ntl.<\01..' • : ,r 

· - · · · · · ·" ' "' · • · · 1 • ., • 
'O Gom:l-e•da Ba11c-à dei Gon$!Jlh.(j) de E.s't,a~o~ ,etÍ;. 

F1i.ç0• ,saber a Junta t}ã1Real .Ea-rei;ida da, Ca~ita
ni

1

a do Esp.irito Sant-p,: 4i}a·e o.onst-an'do .na }'eal pr.e- · 
senç!l '<l'e Bl-,Rei Nr@ss-0 .S~nhor, o .fe]iZ( r~s1:dtado 
dos esforços e boas. 'dis-posições do ootual G;e
vcrrnadm dessa .Gapit~nia pa:r~ cot1aeg1:1it-s·e aQ'Pm
ffiJ1,mieaçã@ da !mesma 011;pH~1'l:ia' C<iJJ:l ·a ide Mi.nas 
('~aes,- por meio :de htlina e$tf'a:da flUe · ~Se ,Clll

•pí1ehendeu,fo7iev' acha'nckhse i·il ~betta em distan
oi.a OO ·ll'lll4S ·V.iinle ê--<illlaS leigfuaS C0;ffi . a~: eompe
·te'ntes gua1rni.9ões .de t'ifopa.p4ra gua~d.!l-e 1 c@m.pro
didade dos viajantes: foi o mesmo augµsto Sr. 
sénh:le rfaq,eil expediu... a-0 -~obAedito G-ov1é)!P.açh>r a 
OBrrta . Te-gia ·élat11dã;1emr4 .. de ·DezeH1br·j), ·d.(;! anpo 
pr(')JXljimo·ipas&a'(!)o1' ifàdusá)Jlor ,c.o,f»iai11$&ignç.da,pefo 

-rer'l-fiectiv·© Gentadon CNl'!l<l~· J?-ªllª .os .fips na uumna . 
men'Gi-0nadéfs, a bet!i·efioío1 d,o!! p.niVoS d"'. s~a Ca.n.1·"' ,.. " r 
tariia e da de rl\1.faas r~et!aes,, por1iIDei0 da'S1i'Cci
":~Fr?bas 'c.Ç>mm1i1~iit·ai;iões :eotlltn-eroi~es•. O q~1~ se 
-P,\1rt10ilpa .ª :met?cHm:"da· JJlunto ~para, .sua 1q~l}1gen
Ol,él' I~ de•vid~ ·e~eeiuçao. :,Fraa1G1s~e 1de ·~~ula1.S0.~q,a 

,d.'é' 3' '?,é.'M~io éic 1'8cm ,. ~bbfj áhdb"~ll{é >fõt'Çá,(p,~ra e• Mi?u-a: a,füz ·Fw , R·io ~e, ,~fo.n$-~, ·e,tia a3;<\ei 1Jan~M1
n'o%s ê'-l:i:ip'Nlzás ., bú .âe'v'ébdo '$ffspélia'é'r o's 'tral:U- -d'f '\811-7• """;" MaToefüpo •A:n~mo de,,Sou'lla ·a~-ee . 
lhos principiados' na fórma êld s ·6• db tl'tto ill'~ã- CI ever. -Conde da 'Barca. li . . ". ' . 

'i·'á ; ·~itl t!értás 'ql.ie Qífle'Sáó 1eoYiée"dl.'daV · • • · ' ' - · ' " "' • · ·,
~8. 0 'N'6s~erfén/,lil)fij~r'a;e'$ ·C<frt>~m&bs.a·,e1ófil- íHns. 1:1.J r 1 ---'"-
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ANNO DE 1817.• 
úRDEM DE 28 DE JANEIRO. 

Manuscripto authentico. • 

O Conde da Barca, do Conselho deE'stado, etc. 
ordene' ao Thesooreiro Múr do meu Real Erario, 
que entregue a D. Fr. Joaquim de Nossa Senhora 
de Nazarelh, Bispo de Leontepoli e Prelado de 
Moçambique, hum anno da sua congrua, que 
mando adiantar-lhe, expedindo-se pelo mesmo 
Real Erario as cónvenientes ordens para lhe ser 
descontada nos seus futuros vencimentos; e com 
o competente conhecimento de recibo seJevará 
em despeza ao referido Thernureiro Mór a men
cionada quantia, por este decreto sómente, não obs
tante quÇJcsquer leis, regimentos ou disposições 
em contrario. Palacio do füo de Janeiro, em 28 

' de Janeiro de 1 817. -	 Com a rubrica de Sua Ma
gestacle. -Acita-se a fl. 118 do Liv. 1º. de Decre
tos, A lvards, etc. de 1.808 a 1820. 

DECRETO DE 30 DE JANEIRO, 

Manuscripto anthentico. 

Considerando que o ordenado de 4oo:fb rs. 
annuaes, que foi arbitrado para o lugar de Escri
Y.ão da Intenclencia da l\Iarinha desta Côrte, não 
corresponde ao trabalho inherente áquelle, e á 
decente subsistencia, de quem o haja de servi'r: 
hei por bem mandar augmentar aquelle ordenado 
á quantia de 5oo:tf; rs. annuaes. O Conde da Bar
ca; etc. Palacio do Rio de Janeiro, em 5o de )anei
ro ele 1817. - Com a rubrica de Sua Magestade. 

PROVISÃO DE 6 DE FEVEREIRO. 

Maouscripto authentico. 

D. João por graça de Dcos, Rei elo Reit1o Unido 
<le Portugal, Brazil .e Alganes, etc. Faço saber a 
vós Jui,zes, Vereadores e mais OIIiciaes da Ca
mara da Villa de Santo Antonio elo Jardim, que, 
attendendo ao qoe me represenlúrão os morado
res desse Termo, c1uanclo me supplicárão a crea
ção dessa Villa, sobre o contracto das aguas-ar
dentes para fazer parte elo patrimonio ddla, do 
mesmo modo por que fôra estabelec.ido para as 
Villas de S. João elo Príncipe, e de S. Bernardo; 
e tendo em consideração o que ora a este respeito 
informou o Governador dessa Capitania, e sobre 
tudo respondeu o Desembargador· Procurador da 
minha B.eal Corôa e Fazenda, que não teve du
vida: hei por bem conceder o referido Contracto 
das aguas-ardentes para patrimonio dessa Villa 7 
afim deque possais arrematar, a quem maior lanço 
o.fferccer, o privilegio exclusivo de vendê-las por 
miudo com taxa estipulada na fórma observada 
nas sob reditas Villas. fü-Rei.Nosso Senhor o man
dou pelos Ministros abaixa assignados, do seu 
Conselho e seus Descmbargádores do Paço. João 
Pedro M;iynard ela Fonseca e Sú a fez no Rio dlil 
Janeiro, a 6 de Fevereiro de i817. -Bernardo 
José ele Souza Lobato a fez escrever. - Bernardo 
Teixejra Coutinho Alvares de Carvalho. - Mon
senhor Miranda. -A._cha-se a fl 25 v. ·do Liv. 2°. de 

TOMO JI, 

registo das Ordens ea;pedidas peta Mesa do Desem
bargo do Paço. 

PROVISÃO DE 6 DE FEVEREIRO. 

Maouscripto authcotico. 

D. João por graça de Deos , Rei do Reino Unido 
de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço saber a 
vos, Juiz de Fúra da Villa do Recife, que sendo
me presente a pertinacia com que tendes insistido 
em querer exercer a· jurisdicção de Provedor das 
Capellas e de Juiz dos Odãos sobre os morado
res das Villas de Santo Aótão e das mais que por 
alvará de 27 de Julho de 181'1 mandei crear nessa 
Capitania, desmembrado-as do Termo dessa Villa, 
pretendendo-vos continuar a tomar as contas das 
Capellas naquelles territorios, que já vos não per~ 
tencem, instituídas e dos testamentos e das tute
las, querendo mais, que perante vós se proceda 
a inventario dos bens daquellcs que ora fallecem, 
pelo titulo de dependenci;i, fundando-vos na carta. 
regia de 1 5 de 1\'Ia1o de 1554, a, qual, por estar 
comprehenrlida na g·eral revogação feita pelas leis 
de 5 de Junho 'de 1595, de 11 de Janeiro de 1615 
e de 24 de Janeiro de 1645, não póde fazer artigo 
da leg'islação actnal, bem como o não póde fazer o 
assento que citastes de 17 de Junho de 1651, por 
não se ter publicado como era mister, nem se 
achar impressQ em nenhuma elas collecções; atten
dendo ao que sobre esta inateria me representou 
o Governador e Capitão General dessa Capitania, 
e ao mais que com a resposta do Desembargador 
da minha Real Corôa e Fazenda, a que se procedeu 
informação doDesembargadorJuiz dos Feitos della, 
me foi presente, em consulta da Mesa de meu De
sembargo do Paço, com cuj.o parecer houve pór 
bem conformar-me, por minha immediata resolu
ção ele 5 de Agosto do anno passado: sou servido 

· advertir-vos que 	os J uizes dos Orlãos das nova$ 
Villas creadas ficárão subrogados na n~esma juris·· 
dicção, que naquelles territorios tinha o Juiz de 
Fóra de Olinda, e que por isso devem passar para 
os Cartorios dellas todos os autos de inventa
rios e contas, que (lisserem respeito aos Orfãos, 
domiciliarios das mesmas Villas, o que tambem 
se deve verificar nos objectos da Provedoria dos 
Ausentes, Capellas e Residuos, os quaes, po1· oc
casião destas mesmas creações; ficárão sujeitas á 
jurisdicção do Provedor ela Comarca. O que as,
sim ficareis entendendo e executando, abstendó'
vos ,de mais suscitar conflictos de jurisdicção. El
Rei Nosso Senhor o mandou por seu especial m;in
dado pelos Ministros abaixo assignados, do seu 
Conselho e seus Desembargadores do Paço. João 
Pedro Maynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de 
Janeiro a 6 de Fevereiro de f817. -Bernardo 
José de Souza Lo-bato a fez escrever. - 'Bernardo 
Teixeira Coutinho Alvares de Cal'valho. -1\'lon~ 
senhor Miranda. -Ac'ha-se a fl. 27 do Liv. 2°. de 
Reg. das Ordens expedidas pela Mesa do Desemh~lrgo . 
do Paço. 
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PROVISÃO DE 6 DE FEVEREIRO, 

Manusoripto authentico. 

O Conde da Barca, do Conselho de Estado, ete. 
Faço saber a Junta da Real Fazenda ela Capitania 
de Pernambuco, que pelo Real Erario requereu 
Francisco José da Cruz Couto, Prensario e Des
pachante da Alfandega do algodão dessa praça, 
a graça de ser admitticlo a assignante da referida 
Alfandega, a exemplo do que se praticou com Ale
xandte Lo}J'es Ribeito, e Antonio Teixeira LQpes, 
attendendo ao que foi El-Rei Nosso Senhor ser
' 'ido determinar que a Junta faça admittir o sup
plicante a assignante da mencionada Alfandega, 
pagando os direitos na forma ja estabelecida e 
prestai;tdo ~rimeiro as ueccssarias e idoneas fian
ças pb.ra segurança dos r'eaes direitos. O que a 
Junta assi,m executarú. Antonio l\iaria Caú a fez 
no Rio ele Janeiro, em 6 de Fevereiro de 1817. 
l\farcellh10 Antonio ele Souza a fez escrever. 

0Conde da Barra. -Extra/tida do Liv. 5 .. de Reg. 
Geral das Ordens expedidas ds Juntas de Fazenda li 
fi. 6. 

DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO, 

l\1anu~cripto authentico. 

Attendentlo ao que me representou José de 
Souza Netto, Pagador do Arsenal Real da Mari-. 
11ha, e sendo-me presente a homa e prestimo com 
que tem serYido este emprego, ao qual foi arbi
trado o ordenado de 4oo:tf;. rs. annuaes pelo de
creto de 15 de Maio de 1808 : hei por bem deter
minar que clle vença <l'ora em diante o de 6oo:tf; 
1·s. , além dos 200 rs. diarios que, por disposição 
posterior ao referido decreto, se lhe mandárão abo
nar para quebras. O Conde da Barca, etc. Paia
cio do Rio de Janeiro, em 6 de Fevereiro de 1817. 
-Com a rubrica de El-H.ei Nosso Senhor. 

PROVISÃO DE 10 dE FEVEREIRO. 

Manuscápto authentico. 

O Conrlc da Barca, elo Conselho de Estado, eic. 
Faço saber á Junta da Real Fazenda da Capitania 
do Espírito Santo, que sendo presente a E1-Rei 
Nosso Senhor a sua informação de 5o de Setem
bro do anno proxi.mo passado, dada em execução 
da provisão deste Real Erario, de 3o de Agosto 
do mesmo anno : foi o mesmo augusto Senhor 
servido mandar estranhar á mesma Junta a- des
neccssaria creação do lugar de Thesoureiro- da 
Tropa e das addições por miudo, passando desde 
logo as incumbencias deste lugar para o de The
soureiro Geral, sem os vencimentos dos 10 por 
cento da cobrança dos dizimos. O que a Junta 
assim terá entendido e executará. Joaquim Eva
r isto de Campos Quaresma a fez no Rio de Janei
J'O, em 1Q de Fev'ereiro de 1817. - ·Marcellino 
Antonio ele Souza a fez escrever. -Ccmde ela 
:Barca. - Extraliida do Liv. 5° de Reg. Geral das 
{Jrden s expedidas ás. Juntas de Fazenda, a fl. 9 v. 
'~ 

PROVISAO DE 13 DE FEVJ!REH\0, 

\,, Manuscripto authenlico, 

D. João po1· graça de Deos, Rei do Reino Uni
do de Portugal, Brazil e Algarves,. etc. Faço sa
ber a vós Governador da Relaçã0 da Bahia,. que 
o Desembargador Ouvidor ela AHandega dessa Ci
dade me representou que, havendo pl'oposto pe
rante elle, Vicente Ferreira Millas, Capitão do 
brigue Conde dos Arcos, huma acÇão de soldadas 
contra . o Caixa e proprietario de hum quarto. 
delle, Franci~co !\foreira Sampaio, foi este con
demnado, e appellando da sentença ,. foi-lhe a 
appellação recebida n.'hum só efl'eito, do qual 
recebimento aggravando para essa Relação, não 
teve provimento, em consequencia elo que ex
trahindo-se a sentença que passou livre pela 
Chancellaria, p8z-se ella em execução, fazen
do-se penhora n.o menci-0nad°' brigue,. e regei,
tados os embargos com que este se oppuzêra, 
se interpôz pelos embargantes a appellação, pen
dendo a qua-l, recorreu o· executada e seus soei os 
ú Mesa de Inspecção, a qual, por ser aquelle bri
gue da negociação da costa da Mina, e fundada 
r,ia provisão de 21 de Janeiro de 1754, alvará de 
25 de· Janeiro de J.75fl, provisão de 5o de l\larço 
de 1756, aviso de 27 de Maio de 1757, alvar.á de 
5o. de Janeiro de 151 o, e pnn•isão de 4 ele Abril 
ele 181 1 , mandou passar a vocatoria, e não que
rendo elle cumpri-la, aggravárão para essa l\ela 
ção, a qual lhes deu provimento, mandande. sem 
em~argo dos embargos, que remetlesse os autos 
p,ara a referida_Mesa, a queq:i competia pelos so
breclitos alvarás e provisões o conhecimento sobre 
todos os negocios relativos ás negociações da cos
ta da l\lina·: e sendo-me·presente o que sobre esta 
maleria ouvi da :.\'lesa. da Inspecção, informou o 
Chanceller da Rela9ão, o que respondeu o De
sembargador Procurador, da m'in ha Real Corôa e 
Fazenda, e .o mais que se me expôz em C'Onsulta 
da ~lesa de> meu Desembargo do Paço, co,m ctijo 
parecer hou V!! por bem conformar-me por minha 
immediata resolução <le 5 de Agosto do anno pas
sado: sou servido declarai· que a Mesa da Inspec
ção não compete o conheciri:le1Ho. e decisão <las 
cau11as de soldadas e foetes, ainda mesmo senil o 
pertencente ú navegação e commercio da coita da 
Mina, por ser esse conhecimento- pdvativCl' dos 
Ou~idores das Alfandegas, dP.baixo das normas 
pre~criptas na ordenação do liv. 1°, tit. 52, § 
12, pois que, versando todas as disposições e de
terminações das citadas provisões e aviso regio a 
eerca da direcção e regulação daqnelle commer
cio, te111do sobre o nnmero e licenças das em
barc:ações que se hão de empregai· nelle, como 
~obre o modo de fazê-lo nos portos da mesma 
costa, e observando as disposições de> alvará de 
5o ele Janeiro de 1810 (na parte concernente á 
juri~dicção privativa da dita Mcs-a )', tão súmente 
a cerca dos easos de sua incumbencia recontados 
•o mesmo alvará, onde se comprehende prinC'i
palmente os que lhe forão commettidos pelo ou
tro ~lvará do i º de Abril de 1751, entre os quacs 
não vem de modo algum commettida a incum
ben?ia das. causas }e soldadas e fretes, nem tifo, 
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pouco a derogação da sobredita ordenação, liv. 1 º, sava a tratar, estabelecer primeiro principios ge
tit. 52, como era impreterivelmente necessario, raes que firmem regra, fundados em lei ou em as
na conformidade da outra ordenaçãt elo Ih•. 2º, sentos antigos que forrnão ·o estilo desta casa, no 
tit. 44, he evidente que o conhecimento e deci modo porque devem regular· se as antiguidades 
são da sobredita acção de soldadas propostas pelo . dos Ministros que para ella vem despachados, vis
referido Milles, -competia· pri vativarnente ao 'Ou to que a experiencia e as duvidas que de tempos 
vidor. da Alfandega dessa Cidade, e por conse a tempos se suscitão a este respeito, mostrão não 
'ruencia manifestamente nullos os accordãos dessa se terem aindo e&tabelecido princípios claros que 
Relação de g e 1 i de Março de 18 I 5, qne contra determinem semelhantes questões, como se pro-
direito expresso m'andárão cumprir aquella voca 1 va pela multiplicidade de assentos que se tinhão 
toria passada sem autoridade ou jurisdicção al tomado' até o de 22 de Outubro de 1778, que pa
guma. O que maneio participar-vos para vossa iu recia ter estabelecido regras fixas para todas as 
telligencia, para assim se observar nessa Relação. bypotheses que de futul'O podessem sobrevir. 
El-Rci Nosso Senhor o mandou por seu especial E procedendo-se a fixar regras geraes que pa
mandado pelos Ministros abaixo assignados, _do recêrão convenientes para decidir questõe5 desta 
seu Conselho e seus Desembargadores do Paço. natureza; e como erão as que agora esta ~·ão su
João Pedro Maynard da Fonseca e Sá a fez no Rio jeitas á decisão que devia tomar-se: se assentou 
de Janeiro, aos 13 de Fevereiro de 1817. ·-Ber que estas regras deverião derivar-se ria lei geral e 
nardo José de Souza Lobato a fez escrever. -Luiz dos assentos até aqui tomados , confirmadas pelo 
.José de Carvalho e Mello. - Bernardo Teixeira estilo e pratica das relações,attestadas pelos escrip
Alves de Carvalho. tores Reinicolas, .que sobre este artigo escrevêrão.,, 

Expedi o-se outra pro visão no mesmo sentido, as quaes se reduzem ao que se segue. 
e com a mesma data, ao Desembargador Ouvido1· 1.•A antiguidade em mercê pura regula-se pelo 
da Alfandega da Bahia. tempo da mercê e d'a posse com ex-ercicio. 

2. º Ministros Desembargadores despachados nQ< 
me·smo despacho, ou na mesma occasião por di

ASSENTO DE 1[f_ DE FEVEREIRO;. versos decretos da mesma data, e tomão posse 
Delgado. dentro dos dous me:i-es que se seguem 11s suas· 

mercês, precedem entre st,. segundo a, antigui
A-os 14 dias do mez de Fevereiro do anno de dade da leitura no Desemb.argo do Paço, quando 

181?, em Mesa grande, sendo presente o Sr. se trata da entrada para a· Relação do Porto ; e se
J óão Antonio Salter de Meôdonça, do Conselho gundo a sua antiguidade na Relação cio Portff, 
de Sua Ma-gestade, Desembargador do Paço, Pro- quando se trata· ela sua entrada na Casa da Suppli
curaclor da Real Corôa, Secretario do Governo na· caçã:o. 
Repartição dos Negocios do Reinô e Fazenda, e 3. •· ConcotTendo Ministros que servirão em Re·
Chancelier que serve de Regedonla Casa da Sup- ' laçã·o com Bach areis, pPeferem DesembaFgadoreS< 
plicação, forão lidos os avisos ele 23 de Agosto e que servirão em Relação .. 
ele 22 ele Setembro de 181 o, êm os quaes, con- ' 4. º Desembargadores com exercício em Rela
fqrmanclo -se Sua -!\'.lagestade com o parecei· elas · "Ção preferem aos Honorarios, e estes preferem aos 
consultas elo Desembargo do Paço sobre o& reque- que não são assim graduados, bem que sejão mai& 
rimentos dosDesembargaclores·Joâo lVlanoelGuer- antigos em leitura. 
reiro de Amorim, João Antonio Teixeira de Bra- 5. º Todas e quaesquer clausulas tendentes a 
gança e José Joaquim Borges da Silva, foi ser- 1:esal vara antiguigade, elevem considerar- se con• 
vido determinar que a antiguidade de cada hum ter o mesmo sentido, e devem ter o mesmo vi
dellcs se regulasse por assento tomado nesta Casa g·or, porque todas servem para salvar a prefe
da S1:1ppli·~ação com audiencia de todos os inte- rencia dos mais antigos, não obstante serem as 
J'essados: e bem assim foi l·ido o avi-so de 2 de gra~as e mercês concebidas com diversas palavras; 
Abril de 1816, pelo· qual Sua ~'lag·estade Ir)andou e isto não só porql1e as mercês·de Sua lVlagcstade· 
remetteP ao Sr. Chanceller que serve de Regedor, nunca• ?e pre·s-umein feitas com prej1:1izo de· ter- 
o requerimento elo Desembargado·r J oã·o de· Car- ceiro , bem que sejão differentes as formulas de· 
valho l\'lartins da Silva Ferrão, para ser presente que· se sfrra usar em sel!l.s decretos, mas porque 
quando se procedesse a este assento: Sua- Magestade e seus augustis&imos Predecesso
. Estando presentes os Desembargad0res dos Ag- res sempre aHcndêrão á antiguidade do'S agracia
gravos e do Conselho do mesmo Senhor,. ahaixo . da~, sahando entre estes a prefe1·encia que de
ass-ignados, convocados· pa11a decidir por assentQ< vem' ter hu-ns aos· outros. 
na forma da lei e estilo· as ·dl!lvidas sobt"e as anti- 6. • Desembarga<lorcom posse-na. Casa· da· Sup'"· 
guidades dos Ministros contemplados nos sobre- plicação e com e~ercicio f&ra della, ou com pos
ditos avisos e mais interessados, que actualmen- se· na Relaçãro dry Porto e exereicio fóra; não pó-· 
te senem na Casa da Supplieação, e de outros de· entrar legüimamente- no seniço dias· referidas 
que tambein re~uerêrão a· decisão das davida:s que classes·: 1. º sem o· competente serviço e habilita
t-inhão sobre suas antigui-dades·, depois de exami:a ção qu·e deve preceder,. ou dispensa· deHe; 2.-º sem 
J)adçis os requerimentos que a este respeito se· fi- nova mercê deDesembargadoF actual; e 5·.º selll' 
zerão, e respostas que se derão; assentou-se, por que haja lugar vago ou nova· creação· delle-.. 
unanimidade de votos,' que se deveria antes de en- ?· º Desembargador Ordinario prefere sempre
taar na regulação das antiguidades de que se pas- ao Honorario .• 
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8. º Desembargador da Relação, moroso em 
tomar posse deat110 do bimestre depois da mercê, 
he precedido pelo mais moderno, que sendo des
pachado ao mesmo tempo, nãó foi moroso em a 
tomar na classe a que respeita. , 

9. º .Desembargador a quem a posse injustamen
te fôr retardada, não perde a sua antig·uidade. 

1 o.º Desembargadores despachados, ao mesmo 
- tempo para a Casa da Supplicação, tendo posse 

e exercicio actual aa Relação elo Porto, precedem 
aos Honorarios, posto que as mercês destes sejão 
mais antigas; sendo porém todos Honorarios, 
precedem os mais antigos em serviço. 

1 i. º A antiguidade , de Desembargadores qne 
cntrão em Relação por differentes mcrcês, deci
de-se pela prioridade dellas, sem embargo da po~
teridade da posse, sendo esta tomada no bimes
tr.e; salvo o caso de promoções geraes, na fórma 
do decreto de 25 .de Abril de 1758. 

12. º Ministros ela Relação ele Gôa e elas Rela
ções Ultramarinas com poise na Casa da Suppli
cação, ou na Relação do Porto, não vencem an
tiguidade a respeito dos despach~s nestas Casas, 
sem que, findos .os seus lugares, cheguem a este 
Reino, e se lhes passe primeiro carta de lugar 
vago. _ 

13. º ·Nos despachos para Desembargadores em 
hum só decreto não prejudica a antiguidade a or
dem com que forão nomeados no mesmo decre
to, como se acha declarado pelo decreto de 25 ele 
Junho de 1710. 

14. º Os Dssembargadores que entrão na Casa 
da Supplicação com ú1ercê pura e liquida, e to
mão posse, tem exerci cio e vencem ordenado, 
preJ'erem ,aos que depois entrão na mesma casa, 
p9sto que estes fossem mais antigos na Relação ele 
que sabem, do que elles alli erão. 

15. ºQualquer destas 1·egras tem lugar em quan
to Slla J\'lagestade não mandar o contrario , poi; 
isso que são sempre depe_ndentes das mercês do 

, mesmo Senhor; que pode altera-las despacha ado 
· para a-s Relações como e quando lhe parecer e 

' cou vier a seu real ~erviço . 
Estabelecidos estes princípios derindos dos as

sentos antigos e modernos, e das leis geraes que 
constituem os estilos e praticas das Relações, fi
cará facil e certo o modo de vcgular as antigui
dades dos Ministros a'.)tua.es da Casa da Suppl.i
eação, dos quaes se passa a tratar individualmen
te tão sómente acerca daquelles que ou requerê
râo, ou responclêrão aos requerimentos que fazem 
motivo deste assento, ficando a antiguidade de 
todos os mais Ministros actualmente servindo na 
Casa da Supplicação sujeita a ser regulada pelas 
regras gera.os que acirmi vão expostas. 

E pondo-se primeirn em duvida a antig·uidade 
que compete aos tres Desembargadores João An
tonio Teixeira de Bragança, '.(homaz Ignacio de 
l\ior'aes Sarmento e José Antonio da Veiga, com
prehenclidoll todos em o mesmo decre~o de mer
cê, que lhes .dá a precedencia que lhes coropetir 
por sua antiguidade, .e sem prejuizo dos que a bi
wcrem ma·ior, se assent0u por ~mma f!uasi una
njcriicladc de votos, que oDesembíi'rgador l'h0..,, 

maz Ignacio de Moraes Sarmento devia preferir 
ao l)esembargador José Antonfo da Veiga, e am
bos clevião tfreferir ao Desemhargado1' João An
tonio Teixeira de Bragança, porque os dous pri

, meiros Desembargadores tem a qualidade de te
rem servido em Relação, e como taes conservão 
a prececlencia que lhes compele na conformidade 
da regra t~· acima estabelecida, e .da opinião sem
pre seguida no Reino, em concorrencja com a 
posse ela expectativa, sempre depender.te de no_,,a 
mercê, como he o caso em que se acha o Desem
bargador ,João Antonio Teixeira de Bragança. E por 
unanimidade de votos se assentou que o .Qesem
.bargador Thomaz IgnMio de Moraes Sarmento 
devia preferir ao Desembargador José Antonio da 
Veiga, na ordem acima declarada, porque, esta
belecendo o Desembargador Veiga o seu direito 
de preforencia na ordem com qne havião sido no
meados no mesmo decreto, se não podia sustentar 
tal direito, porque o contrario está declarado no 
decreto de 25 de Junho de 171 o, como fica nota
do na rl')gra 13. •, e que por conseguinte devia re
g·ular-se a sua respectiva antiguidade pela que 
d'antes tinha. 

Passando depois a tratar-se ela duvida que en
tre si tinhão os Desembargadores João l\'lanoel 
Guerreiro de Amorim, José Joaquim Ilorges ela 
Silva e Luiz Dias Pereira, sobre suas respectiva'!> 
antiguidades se assentou, por unanimidade devo
tos, que o Desembarg·ador J,uiz Dias Pereira, in
dubitavelmente devia preferir ao Desembargador 
Jos<i: Joaquim Borges, porque fôra despachado 
pará a Relaçüo do Porto para lugar orclinario, 
alé~1 do numero do qual tomára posse em 5 ele 
Mai\i de 1798, c mandado contar como presente 

!~s~1s~o 0c1~i~~:rn~e!~nª/;:s1e;9f~:.ªq~!~ºp~~ t~n~~ 
não póde ser preferido nem pel_o Desembargador 
José Joaquim Borges e Si!Ya, cuja merbê foi clau
sulada com a resa! va da Jrntiguidade dos que a ti
vessem maior; e sendo o seu decreto de 15 de 
Janeiro clé 1800, não pode preferir a antiguidade 
Jo I)esembargador Luiz Dias Pereira, que a de- , 
<luz legalmente cio anno de 1798: nem tambern 
pódc ser pn:ferido pelo Desembargador João Ma
noel Gueneiro, porque este foi despachado para 
a Re:laç<io elo Port~, quando elle era ali já conta
do corno presente, e por huina graça especial des
de o referido anno ele ~798. Igualmente se a.ssen
tou por huma quasi unanimidade de ' 'otos, que o 
Des4~bargaclor José'.Joaquim Ilorges e Silva de
via Hreferir ao Desembargador João Manoel Guer
reiro , não só porque as graças de Sua l\'lagestade 
se n;fo presumem feitas com prejuiz(l de terceiro, 
roas porque o Desembargador Guerrei.ro veio da 
Relação· do Hio de Janeiro sem deixar successor 
com licença, e não chamado pot' Sua Magestail.e, 
e que por tanto lhe era applicada a regra decima 
seg~nda, firi:;nacla no assento de 3o de Julho de 
174·~ ;· não se pO'denclo valer do decreto ele 4 de 
~evE;reiro · dé 1789,, que rege em ·outras hypo
thes1,Js, e que só. tem lugar entre honoIJario e gra
duai/os. · · 
- E11trou dep·ois e'líll du;vida, qual era a antigui
dacl~ que deveria as~ignar-se ao Desemhargádov · 

1 ) 
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Francisco ,de Noronha e Motta, sobre cujo reque- . mesma fórma, em virti1de ·do decreto de 4 de Fe

rimento, depois de ~ido e considerado, se assen vereiro de i 78!), allega~do que, bem que desem

tou, por . pluralidade de votos, cr-e sendo o barcasse ei;n Lisboa doze a~nos depois, contados 

decreto de sua. mercê clausulado cqm a antigui desde a sua posse na Relação ·elo Rio ·em 1790 , 

dade que lhe competir, e sem prejuízo dos que comtudq esta demora não procedêra de vontade 

a tivessem maior, não podia por isso preferir aos sua, nem de pedimento seu, mas sim por causa 

que já estavão na Casa da Supplicação com posse do real serv'iço e diligenciàs a que fôra mandado;' 

e exercicio ; e que por tanto a sua antiguidade assentou-se, por unanimidade de votos, que, não 

devia regular-se immediata á que competisse aos sendo . attendiveis neste lugar as razões que alle

que estavão na mesma Casa da Supplicação com gava, so havia a tratar ela sua antiguidade nesta 

posse e exercício quando elle para ella entrou. Casa da . Supplicação, a qual se devia regular 


Foi proposta depois a duvida suscitada pelo pela sua posse com exercício, clausulada com a 
Desembargador Antonio Xavier ele Moraes Teixei-' resalva da antig·uidadc dos que a tiverem maior, 
ra H;omem, o qual p.retencle preceder em aoti: na fórma do decreto de súa mercê. 
guidade ao Desembargador José Ribeiro Saraiva, Tratando-se depois da antiguidade do Desem
porque, ainda que ambos fossem despachados por bargador Domingos Monteiro de Albuquerque 
decreto da mesma data, o primeiro parn Corre Amaral,· que tem mercê pura Je Desembargador 
ge(lor do Ci vel da Côrte, e Q segundo para De ordinario da Casa da Supplicação, por decreto 
sembargador ordinario , de Aggravos, comtudo de i i de Dezembro de i 809 : se assentou, por 
devia preferir-lhe, porque o Desembargador José unanimidade de votos, que a sua antiguidade não 
Ribeiro Saraiva não tomára posse do lugar de devia reg·ular-se pela data da mercê, mas sim 
Agg~·avo dentro do bimestre; e posto .que tivesse pela da su~ posse verificada cm 22 de Maio de 
maior antiguidade, comtuclo a havia perdido por i 81 o, por' isso que a não tomiira dentro do bi
esse facto de posse posterior ao bimestre estabe mestre, c·ontado do dia da mercê, e que por 
lecido, e que neste caso tinha lugar o decreto de conseguinte devia regular-se a sna antiguidade 
7 de Maio de 1662. Assentou-se, por huma quasi com preferencia ào Desembargador João de Car
unanimidade ele votos, que este decreto fazendo -valho l\Iartens ela Silva Ferrão. 
os Corregedores do Civel da Côrte Desembarga Propôz-se depois a duvida suscitada pelo De
dores Titulares ele ·Aggravos, ou Aggra11istas Ho sembargador D. José Francisco ele Lencastre, 
norarios, par~. o effeito ele gozarem de preeminen que pretende ser mais antigo do que o he em 
cias e ptecedeneias , assim mesmo revestidos de ambas as Relações do Porto e C,asa da Supplica
todas estas q1~alicladcs, não fica vão sendo Deserrl ção, o Desembargador ;João da Cai'valho l\'lartens 

./barg·aclores orclinarios de Agwavos, e que para o da Silva Ferrão; e se assentou, por unanimida
serem precisavão de no_va graça de Sua Magesta de de. votos, que devia ser preferido cm antigui
de para entrar na classe da superior jerarchia na dade ,pelo Desembargador João de Carvalho Mar
Casa ela Supplicação, e ficavão sendo mais mo tens da SilYa Ferrão, porque a mercê deste De
dernos do .que crão os que ahi achassem, excep sembargador hc pura e liquida, e, na conformidade 
to se estes" sendo ma.is moder!1os cio que erão os da regra i 4", prefere com e lia a todos os Desem
Corregedores_ da Côrte, ou qualquer outro De bargadores cujas mercês são clausuladas com 
sembargador extravagante, thcssem sido clau resal va de antiguidade, e que são preferidos por 
sulados com a resalva da antiguidade dos que a outros Desembargadores que cntrã() de q,0vo, os 
tive~sem maior: que por tanto não podia prefe quaes são igualmente preferidos pelos que já es
rir o Corregedor do Civel da Côrle ao Aggravista tão na casa com posse e exercicio, em virtude de 
ordinario com mercê pura, e por conseg!Jinte .que suas mercês puras; que nesta hypothesc se acha
não podia o referido Desembargador Antonio va o Desembargador D. José Francisco ele Len
Xavier de Moraes Teixeira Homem preferfr por castre, o qual, tendo sido despachado para a Casa 
este titulo ao Desembargador José Ribeiro Sarai ela Supplicação sem prejui-zo ela antiguidade dos 
va, Desembargador ordinario de Aggravos, como que a tivessem maior, vem agora a ser preferido 
tal consirleraclo em jerarchin superiot', e cuja pelos Desembargadores que de novo eofrárão 
prececlencia se firma no assento de 8 de Julho na mesma Casa da Supplicação, que erão mais 
de 17li7 , pelo qual ~e declarou que o Desem antigos elo que elle era na Relação do Porto, e 
bargador ele Aggravos Bonoral'io, ainda mesmo aos quaes rcsalvou a antiguidacle: e como estes 
com officio na Casa, não tem nem exercício nem erão preferidos pelo Desembargador João de Car
prcccdencia de Aggravistn, quando para esse ef' valho Martens da Silva Ferrão, porque jú se ac,ha 
feito não ha clausula especial, e quando ultima na Casa da Supplicação com posse e exercício, 
mente, pelo decreto ele 25 de Março ele I So2, se e em virtude de mercê pura e liquida, vem por 
<1cha regulada a antiguidade dos Desembargadores esse facto a preferir tambem a todos aquelles De
de Agg1·avos com excrcicio crp outrn lugar ou sembargadores que ficão .Pr~feri<los pelos Desem
eommmissão. · bargadores que de novo entrárão, não obstante 

Passando-se depois a tratar da antiguida.de que serem todos na Relação ile que sahirão mais an
compete ao Desembargador José Feliciano ~ tigos do que era ali o Desembargador I<'errão, 
Rocha Gamciro, que pretende estar a par do De ou outro qualquer Desembargad9r que já se acha 
sembargador João Mapoel Guerreiro, por ter ido , na Casa da Supplicação com posse e exercício, 
no mesmo anno despachado para a Relação do Rio em virtude de mercê pura e liquida , e isto na 
de Janeiro, devendo por isso Iler considerado da conformidade das regras 14" e i 5", ~o principio' 

TOMO II.· 60 

http:antiguida.de


238 ANNO DE 1817. · 
\) ' 

estabelecidas para s'enirem de norma para a re'
gulação das ahtig1uidadés. 

Propondo..:se depois as represént'ações clo·s De
sembargadores João de Figueiredo, Alexandre 
Barbosa de Alb11querque e J·osé de Mello 1.<'reire,. 
se assentou uniformemente, depois de ~rem con
sideradas ·e ponderadas como cohvinha, ·que as.. 
suas antig·uidades se devião regular respectiva
mente pela que conservavão na llelação elo Porto, 
àonde sahfrão por decreto da mesma ·data, e que 
era deduzida de su·as .posses tomadas na Relação 
sobredita do Porto com exercicio, indo- buscar a 
crue lhes corhpetfr acima daquelles Desembarga
dores que rnsal várão a sua antiguidade,. e que
erão mais mo.demos do que elles na referida Re
lação.em posse e exercício. 

Seguia-se depois tratar da a.ntigwiclade qoo 
pl'etende ter· O· Desembargador .José Antonió de
Sá, deduzida em as suas repetidas repres~nta'ÇÕes, 
e que forã9 mandadas sujeitar á decisão deste as~ 
sento; e ·depois de consideradas as razões produ
zi-das por ·este Desembargador, se assentou, por 
unanimidade de votos, que a sua anti.guidade na 
Ca'Sa da Supplicação e na classe dos D~sembarga
dores extravagantes, devia regular-se pelo decre
to ele sua mercê para Desembargador ordinario 
·~esta Casa, qHe he de 4 de Novembro de 1779, 
em cumprimento da regfa resolução de· Sua l\la- · 
gestade, tomada em consulta d'o Desembarg.o do 
Paço, que foi parti0ipada pelo aviso do Governo 

· destes Rein@s, .de· 14 de Março de 1812. Mas 
como o d'ccreto de sua mercê tem a clausula. de 
não prej·udica•r a antiguidade dos que lhe deves
sem preceder, clausula esta que lhe não foi füa
d1 • pela sobredita resoltlção; e como o mesmo 
Desembargado!f' não póde con~ar a sua antiguida
de senão depois de exercício dentro da casa,, na 
conformidácfe· da regra acima estabelecida, fica a 
sua antfguidade regulada pelO decreto de 22 de 
l\1aio de 1806, em que Sua l.Vlagcstade lhe deu 
exercício denfr€> ela mesma casa, datando-sedes
âe então a sua mesma. antiguidad'e ,. conforme a 
qual o luga•r que lhe compete he o immediato 
depois do· Desembargad·or José Guilherme de 
1\liranda. · 

Sohre a• representação do Desembargador Fran
cisco Jacques SQ.linas· se aS!'entou,. por uniformi'
dade de vetos , 'que suas razões ei·ão :iinadmiss-i
Yeis·, 'porque pretehdendo J'eg.ular a sua antigei- . 
dade pela que· tinha- de I.ente na Unhersidade de 
Coimhra, não podia. ter lugar este fundamento ; 
porque examinando o § 15 d'o alvara do 1 .. de 
Dezembro de 1804,. deste somente se c@nclue 
·que elle Desembargad:or se acha habilitado parai 
ser <le~pachad'o, sem eomtudo•prejudicar aos De
sepibargado-res que o• preferem, cm antiguidade 
e exercício,. Irnvend'Cil> muitos delles com muitó· 
bons se_rviços,. e qne a s~a antiguidade p~r isso

, '<levi;a datar-se da sua mercê para Desembargador· 
d'a Casa da Sttpplicação com ,posse e exercido·. 

Assentou-se 1'1Jltim1amente · que se ·supplicasse áo 
·sua l\lagestade· fosse &enido declarar a s1ia reaJ 
,vontade so-flre obJectos- depend'1imtes da intelli- · 
'.gencia de suas regias mercês,, porque. nada sel'i'a. 
'lão conveniente a seu realseni~<>,. como; ·dignar- . 

S'e"O me·smô Senhor estabelecer huma regra fuA· 

damental e fixa, que regesse 'para o ttlturo, ern 
todas as quâitões de semelhante natureza, · sem.i. 
pre desagraclav·eis aos mesmos agraciados, ent11e 
Ó:S· quaes, pa1·ecl'l que, conforme a lei e arltig·os 
co·stumes reconhecidos desde o tempo em que o 
Senho.r Rei D. Sebastião cxpedio a sua' carta d~ 
{1 de Dezemlbro ·de 1575, para reg·ular as antign.i
dades · (los Desembargadores n.às 'Relações , só '. 
devia reger a mercê, posse e exercício feito den · 
tl'O da mesma Casa, sejãC> quaes forem as cfausu
las dos decretos com que forem ' p-romovidos. 
Esta determinação simples e fixa terminaria todas 
a5 duvidas sobre antiguidades , porque a Sua , 
l\lagestade he livre dcspacnar como e· quando lhe 
parece, e preferir o mais moderno ao mais antig.o, 
quando a-ssim convier ao- seu real serviço e , von
tade. 

E por não ' ' ÍI' mais em duvida, se tomou es~e 
assento, que o Sr. Chanceller., que serve de Re
gP,dor, assignou com os Ministros de Aggravos e 
do Conselh:o• de·Sua Magesta<le que ·nell e ' 'otárão. 
Como Regedor·,. Salter. -Dr. Guilio. - Ferreira 
Cas-tello. -Gomes Riheiro. -Dr. Velasques. 
Leite. -Guião. -Corr.êa.-Fonseca.-Dr. ·sou
za Sampaio. -Araujo .. 

A.VISO DE 18 DE FEVEREl'RO. 

Manuscripto authenlico. 

Tendo co.nstado na presença de &na Magestat!e
'&estado da falta de- madeiras, a q<lle se acha l'e
d-uzido o Arsenal Real da l\'larinha desta Curte, 
de ~ue resulta a imp@ssibilidacle ele fabricar os na7 
'Vios,, com especi-ali<lade as .náos llfartim de F-Peifa~ 
e Affonso de A lbuquer-que ~ que tle dia em dia '\'ão 
mostrando mais ruína; determinou Stta M,ngesta
de c1ue, em quanto se não- fosse fomecenc\ o o m es
mo IArsenal da.quellas madeiras. que costumão sei· 
remettidas das. Capitania:s do Norte d.o Brnzil, se 

1 

proçurasse haver aqui por compra as que fossem 
se-ntjO! mais urgentemente necessarias, e pnrn este 
fim he· Sua Magestade servido C>rtlenar, que· de 
quaesquer sommas existentes no cofre da H.epar
tiçâ:o da Marinha mande V. S. pôr logo ú. dispo
sição do Official encarregado d-0s trabalhos da 
lnspeéção do Arsena.f, a quantia de 3:ooo:/j) 1·s. 
para cem ella ir fazendo face ao pagamento das 
madeiras q!ue ~e enc0mmendarem. Deos Guarde 
-a V. S. Paço, em 1•8 de Fevereiro de 1817. 
'Conde da Barca. -S.r. José 1'1arfa. de Almeida. 

DECRETO D~ 3 DE MAl\ÇO. 

Coll. Bra.z. -Delgado. 

Hayendo e-u coneedido a alguns Seeretari-0s dos· 
Gov1~rn0·S das- diversas Capitnnias Geraes deste 
]leino,,do. Brazil, graduações e patentes' tnililares
rem. ~li:icilias; e convinrdo det;eJJminaT em regra ge
'ral a graduação e unHorme milita'r ·que ôeV'em te•1· 
'e usa1n istes empr.egados dunante o teni'.PO que se1·
''Tirem taes empregos :· ·hei p·or bem que os Se~ 
'é'ret;wiE>& dQ.s G0•vernos·das t 'apitan.iasGe11acs, isto. 
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he, daquellas eujos,.G ovemadores forem Capitães 
Generaes, 'gozem ela simples gradll!·ação de Co
r<>neis de Milícias, e os das. outras Cfpitanias da 

· graduação de Sai:gentos- l\'lóres, durante o tempo 
que exercerem os referidos lugares de Secret-arios, 
e usem então do· mesmo uniforme determinado 
para os Officiaes do Estado-Maior do Exercito, 
no plano que acompanhou o decreto de 19 de· Maio 
de 1806, com a differença porém de que as- l'>or
daduras, galões,. botões, dragonas e floretes,.se
rão de metal branco, como está ordenado para as 
Milícias em geral. O Conselho Supremo Militar 
o tenha assim entendido e o faça. executar com 
os despacl10s necess-arios. Pala·cio do 'Rio d~ Ja
nefro, em 3 de Março de 1817. - Com a rubrica 
de Sua Magestade. 

:OJlCRETG D1l 3 DE MARÇO. 

Coll. Braz, -Delgado; 

Comindo regular as gra-duações mifitares q,ue· 
competem aos Officiaes de Fazenda, que em algu
mas .Capitanias deste Reino do Brazil ainda ser• 
vem de Veclores de Gente de Guerra, nesta qua
lida<le exercitão as. funcções de Thesoureiros da5 
ti'opas das mesmas Capitanias; e ao mesmo tempo 
determinar os uniformes militares de que devem 
usar como empregados civi.s do Exercito: hei por 
})em determinar que os sohreditos Officiaes de 
Fazenda que servirem de Vedares da Genle· de 
Guerra, gazem durante o tempo que assim forem 
empregados da simples graduação de Teaentes 
Coroneis, sem que por iss-o venção on tenhão di
reito a perceber soldo algum militar; e pode.riiõ' 
11sa1· dur•ante o mesmo tempo do uniforme de 
que usão os Ofilciaes da T.hcsouraria Ge;·al das 
Tropas desta CõrLe. O Conselho Supremo Mili-:
tar assim o tenha entendido e faça executar, ex
pedindo os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro,. 3 de-Março de 1817. -Co1n a rubri,. 
ea de Sua l\'lagestade. 

DE(i;RETO DE t) DE MAnç:o • .' 

M':lnuscripto nuthennce>. 

E'm auençã&ao zelo e·prestimo com que José· 
Fernandes Gama tem servido o emprego de Ad~ 
minislrad01· da Alfandega do algodiio de Pernam
Jrnc&: hei por hem fazer-lhe :n:uircê· de que, em 
lugar do ordenado de 4oo:tf> rs.. que actualmente 
vence pelo dito enprego, vença daqui em diante 
o de 6oo:tf> r&. em cad'a. anno" O Conde da B:ar
ca, etc. Palaeio d" Rio de Janeiro, em 6 de Mar
ço de 1817. - Com a ruhriGa de El-Rei Nos-so. 
S'enhor. -Ea;trahido do Liv. 4. º 'de Reg. de Decre
tos <Ü>S annos de 1814 a:,Janfio de 181 8,.a P:~ L89 V~ 

0

PROVISÃ.O. DE 10 DE . MA'RÇ,O.. 

•Manuscripto nurhentico-. 

D. João poi· grapa àe Deos,. Rei do- Reino Unida
de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faç<> saber 
a ,·ós Ouvidor da Comarca ·tia 'Ba-hja, que o .Juiz. 

de Fóra do crime dessa Cidade me representou 
que, ten'do sen·ido interinamente o lugar de Juiz 
de Fól'a do Cível por todo o tempo em que este 
l\1inistro servio a lugar de Ouvidor da Comarca 
na ausencia do vosse> antecessor, e-recebido as pro·
pinas de ambos os h1gares, a exemplo do que sem
pre se >pratibára com os antepassados Ministros,. 
e estava decidido por accordão d·a Relação dessa 
Cidade, dado ein i4 de Ma>z:ço de 1737, que man
dou pagar ao Juiz de Fóra dos Orfãos, An tomo. 
Pereira Côrle-Real as propinas do ll:1gar de Jui:IJ. 
de Fóra do Cível, que servira, e em cuja obser
vancia recchêra tambem em 1774 o Juiz de Fora. 
do crime Joaquim José Coelho da Fonseca, nã<> 
só as propinas do seu lugar, mas Lambem as dos 
lugare& de Juiz de Fóra do Civel, e dos Orfãos, 
que scl'via interinamente, como fazia ver por do
cumentos dos quacs igualmfmte co·nstava que Laes 
pagamentos nunca forão glosados: reqnerêra de
pois o actual Juiz de Fora do Civel as propinas 
devidas ao seu lugar, as quaes a Camara lhas 
mandou pagar, não obstan~e havê-las já recebido 
o supplicante, e porque vós nas contas que to
mastes aCamara lhes glosastes as ditas propinas, 
que elle recebêra, pertencentes á vara do Civel, 
fundado· na decisão da Portaria do Governo in
terino de 21 de Junho de 18g9; ·a qual diz
que huma mesma pessoa não deve receber duas 
propinas-me pedia a gTaça de declarar, se taes 
propinas podião, ser objecto da dita glosa, e se de·

. via elle restitui-las; e sendo visto seu reqnerimen
to, informação que, com audiencia do actual Juiz 
de Fóra do Civel, deu o Desembargador do Paço 
Chanceller dessa Relação, e o que sobre tl!ldo res
pondeu o Desembargador Procurador da minha 
Real Corôa e FazencJra; he evidente que concor
rendo na pessoa do dito Juiz do Crime, 11ão s.ó 
os direitos que pcrtencião a este lugar de que era 
prnprietario,. e estava exercendo, mas tambem os 
que pertencião a este lugar de Juiz do Civd, de 
q.ue era. actual Serven.tuario, devia gozar todos · 
0s direito~, prerogativas, emolumentos , próes e 
pr.ecalços que a cada hum dos referidos lugares per
tencia. pela trivial regra de direito, que n'huma 
só pessoa suppõe duas, quando nessa pessoa se 
accumulão os direitos de duas, e pelo qne'constan
temente se observou sempre nessa Cidade', qner 
&om o~ l\linistros subalternos acerca das .propi
nas da Camara, quer com os Desembargadores 
da Relação aoerca das propinas da mesma Re
la ~ão, pois que não ha ordem alguma em con
trario, nem mesmo 1 econendo-se ao decreto 
-de 29 de Julho de 1668, porque a sua disposi
ção hc restricta aos ordenados dt>S . ofllêibs da, 
mesma estação e Tribunal, pagos pela minha Real' 
Fazenda,. e nada tem com os emolumentos e pro- · 
pinas, acerca das. quaes não merece attenção al
.guma a citada portaria do Governo interinQ, pela, 
.falta de jurisdicção com que se intrometteu em 
·Aegoáos pertencentes ás rendas, despezas da Ca-· 
mara, que são da privativa competencia da Mesa 
do meu Desembargo do Paço. Pelo que sou ser..! 
-Yido declarar nulla e improcedente a ,·ossa refe
rida g1osa, e mando-ves que .a .levanteis, para que· 
não produza effeito algum, sem embargo das po.r
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tarias d,0 Governador e Capitão General dessa 
Çapitania, de i,5 de Abril de 1815, proferiJa no 
requerimento do Thesoureiro da Calhara, Fran
cisco Pereira Alvares . . E sou outro sim servido 
approvar por esta vez o segundo pag·amento das 
prqpinas,. feito ao Juiz de Fóra do Civel, visto 

. ter elle sido em consequencia da pro visão de i 7 
de Noyembro de i815, El-Rei Nosso Senhor 9 
mandou pelos Ministros . abaixo assignados, do 
seu Conselho, e seus Desembargadores do Paço. . , 
.T~ão Pedro. ~iaynard da Fonseca e Sá a fez no 
Rio de,Jane1ro, a 10 de Mal"ço de 1817.-Bernar
do José de Souza Lobato a fez escrever. -Ber
nardo José da ·Cunha Gusmão e Vasconceltos. 
Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carva
lho.___:_ Acha-se a fl. 120 v. do Liv. 9. ºde Provisões 
nll Gamara da .Bahia. 

llÊCRET'O DE 12 DE MARÇO. 

Manuscripto authentico. 

Attendcndo ao que me representou a Marqueza 
de Aguiar sobre a urgencfa que tinha de distratar 
a qi.Janfia de 13:4oo:t!J, com que na Capitania da 
Bahia havia entrado o seu fallecido marido o 
Marquez do mesmo titulo, para o emprestimo que 
ali mandei abrir pela carta regia de 6 de Outubro 
de 1796, e a não ter tido effeito a mercê que ao 
sobredito seu marido conferi por decreto de 18 
de Fevereiro de i 81 o (*) para tirar parte daquella. 
quantia que ' lhe conviesse: hei por be'm, e por 
graça especial, que não poderá ser i;illegada por 
e.xcmplo, que pelo Real Erario se entregue á mes
ma M.arqueza todo ocapital emprestado, expedin
do-se á Junta da Fazenda da Bahia as neccssa
rias ordens para suspemler pela sua Thesoul'aria 
Geral o pagarµento dos juro's e annuidade,que dan
tes percebia. O Conde da Barca, etc. Palacio do 
Rio de Janeiro, 12 de. Março de 1817. -Com a 
rubrica de El-Rei Nosso Senhor.-Fl. 124 do Liv. 
! . º de Decretos da terceira Repartição do Tlzesouro. 

· (') ~!tendendo ao que me representou ·o Conde de 
Aguiar, do meu Conselho de Estado, sobre a urgencia que 
tinha de distratar parte da quantia, de ~5:1,.oo.)j> rs. com 
que na Capitania da Bahia havia entrado para © empresti
ino qúe ali mandei abrir pela éarta regia de Gde Outubro 
de i 796: hei por bem, e por graça especial, que não po
derá ser allegada· por exernplo, que pelo Real Eravio se 
en't~egue ao i;e.ferido Conde de Aguiar a parte do capit~l 
erµprestado que lhe aprou,•er distrntar, fazendo-se-Ih.e o 
competente assentamento na folha dos juros e.annuidades 
da ·parte que haja de continuar a vencer juro e annuidade~ · 
na forma da referida carta regia, expedindo-se á Junta da 
Fazenda d> )3ahia as necessaria,s ordens parn se suspendei', 
pela sua Thesouraria Geral, aquelle pagam~nto, averhando
se nesta conformidade a i·espectiva addiç'ão no livro dos ac
cjonistas do mencionado emprestimo, O mesmo Conde o 
tenha assim .entendido e f:iça .executar com -as ordens 
nece~.<al'Ías , .sem, embargo de quaesqner leis, vegipientos • 
.ou dispo,ições contrarias, , ou duvida de causa propria. 
Palacio do Rio de Janeiro, i8 de Fevereiro c,Ie 1810. ~ 
Com a rubrica do Príncipe Hegente Nosso Senhor. 
íf. ~· :S,7, do füv. 1°• ·de;Dec1•etos da terceilla Reparti9ão ' do 
Jliesollro. . , , · 

1AhVARA'.. D.E· 17 DE MAl\ÇO. 

Coll. Braz. - Delgado. 

Eu El-Rei faço saber aas que o pre.sente alvará'· 
virem; que havendo os Senhores Reis meus au
gustos predecessores liberalmente concedido á 
Universidade de Coimbra muitas honras, graças 
e mercês, com o. fim de que esta corporação 
scientifica, animada e movida de tão nobres estimu
los , cootinuasse. com disvelo e assiduidade em 
cultivar e promo ver os estudos das sciencias a bem 
da prosperidade do Estado; e merecendo ella cada 
vez mais a real protecção e favor, pelo desempe
nho com que os membrns que a constituem satis
fazem ao seu ministerio, e pelas decisivas provas· 
que derão na invasão do Reino de Portugal, de 
patriotismo e fidelidade á minha Corôa; de
sejando eu honra-la por tão justos motivos, con
tinuando a fazer-lhe mercês pelo muito que me
rece a minha real contemplação hum estabeleci- . 
mento em que se habilitão os meus fieis vassallos, 
pàra servil'em depois com proveito do EStado e 
da causa publica os lugares e empre'gos mais im
portantes: sou servido out<>rgar-lhe a mercê ele 
poderem os seus representantes assistir ao acto da 
minha real acclamação, a que se ha de proceder 
proximamente nesta Côrte, tendo lugar no mesmo 
degráo em que estivererIJ. os Tribunaes: e hei outro
sim por b,em, que da mesma graça e mercê gozem 
para o futuro nas acclamações dos Senhores Reis: 
deste Reino Unido que me houverem de succeder, 
as flessoas que em ·taes occasiões a Universidadé 
enviar á Côrte para a represen'tarem. 

11'elo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio 
de Janeiro, em 17 de Março de 1817. -REI com 
gilarda. -Conde da Barqa.-Com os registos com
petentes. · 

AVISO DE 17 llE MARÇO. 

Manuscriptq authentico. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo sido' presente a El
Rei Nosso Senhor a consulta da Real J.unta da 
Fa1:enda dos Arsenaes d·o Exercito, em data ele 
51 de Janeiro do corrente anno, em que se expu
nhai que julg·ava necessario pagar o salitre vindo 
da 1 Capitania de Minas Geraes pelo preço de 
5:/j.)200 rs. à arroba, desde o l º do mez de Abril 
em diante; não pareceu ao mesmo augusto Se
nhor convenien~e alterar porº~ª ó preço du mes
mo salitre,. tanto mai's · que a Junta· não -dú ·os 
motivo-s pelos quaes propõe a 'diminuição dó pre
ço . .O que participo 'a V. Ex. para o fazêr P.resen
te na Junta para sua intell!gencia e exectição. 
Paço; 17 de Março de 1817.-·Concle da 'Barca'. 
-~r. Vicente Antonio de Oliveira. -Acita-se a 
'fl· p7 v. do Liv. 3° de RffJ: dos :dvisos ~i1·igid?s .ª 
Junta da Fazenda ios 'Arse'naes do Elxerc1to, Fabri
cas é Fundições, sob n. 1 oz5. 

DECRE'!:O DE 29 DE MARÇO • 

!\{an.nscripto authentico, 

, .. t,~ .ei por· h.~~ fa~er 'm~t•cê a, Estevão Ribeiro clr, 
~e~ende , , Desembarga.d.o.r da ·Relaç~o da, Bahia, e_ 

\· 
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:actualmente F4scal dos Diamantes, de o nomear ·da minha Real Fazenda. 'Fodos os sebvedttos De
Ajudante do Intendente Geral da Poijcia da Côrte .putados teraõ assento e voto nos negocios que 

. e Reino, elo Bravil , para o servir nas commissões ali se tratarem, regu·Iando-se pela ant}g·l!lidade 
qu.e o mesmo InteH<lcnte lhe confiar, oom o or da sua entrada. A jurisdicção contenciosa que an
denado de 24o:tJ> 1·éis, além elo que lhe compete ,tes competia aos Provedore.s de Fazenda fiea per
f>Gr Desembargador da Bahia, que vencerá pela ·tenoendo ao Juiz de Fóra.pal'a sentenciar na C<i!m
'foLba daquella Relação, tendo exercício na Casa petente instancia, com appellação e aggravo para 
da Supplicação do Brazil, sempce que lhe f'ôr com o.Juiz dos Feitos da Fa11end:.i ·desta ·Côrte; fican
patível com o serviço da Iotendencia, para o que do no Corpo da Junta a jurisdicção voluntaria, 
'lhe hei acabado 0 lugar de Fiscal em q.ue se acha, tudo n.a fórma do alvará de Zi de Maio ele 1770, 
dispensando-o da residencia delle para desde logo de que se vos envia copia. As obrigaç.ões essen
entrar no exercicio Jesta mercê. A Mesa do De ciaes da Junta consistir.áõ: 1. ºEm fa'l.e,I' leg:almen
sembargo do Paço o teoh~ assim entendido e lhe ' te as arrematações dos contrat0s que ·devem ser 
mhade passar os despae·hos necessarios. Palacio arrematados nessa Ilha, e em reger as adminis

' do Rio de Janeiro, em 29 de Março de 1817. - trações assim dos rendimentos que eu tiver or

Com a rubrica de El-Uei Nosso Senhor. -Acha denado se lliie arrematem, eolillo das mais em 

se no Liv. ~ º de Registo de Decretos, a 'fl. 251 v. e que as ·occor!'encias mostrarem (depois de hu.m 

1252. serio e 'pruden~e exame) ser a administração mai s 


conveniente; 2. ºEm promover a arrecadação dos 

CARl'A REGIA DE 19 DE ABnIL. p11eços dos mesmos contractos e emcargos delles, 


' e de t'odos os reodimentos não contractad0s; 5. º 

Manuscripto authentico. Em satisfazer as despezas a que minha Real Fa'

D. Luiz Maurício da Silveira, Governador do · zenda he applicada por aquella Repartição, na, 
Departamento da Ilha de Santa Catharina: eu El f'órma <las folhas e costumes legalmente estabele-
Rei vos envio muito saudar. Sendo-me presentes cidos, e segundo o que eu fôr servido mandar 
-OS abusos, irregularidades e.falta de methodo, com por cartas regias firmadas pela minha real mão' 
que, em grave prejuízo do meu real patrimonio e .ou seg·undo as ordens que cu houver por bem 
cfo interesse dos meus vassallos, se tem administra mandar expedir por provisões do meu Real Era-
d0 ·e arrecadado pela Provedoria dessa Ilha a minha 1·io, com o determinei 'Pelo decreto de •12 de J u
Real Fazenda, privando-a de todo o augmento e .n1ho de 1779 ' ·de qmi tambem se· ves envia copia; 
resíduo de que he susceptivel; e sendo necessario não .podendo a Juntá de eutro algum modo dis- • 
q1i!C as contas da mesma Proledoria se remettão pôr da minha Real Fazenda salvo nos casos de al 
com toda a c.Iareza para se proceder no meu Real guma d,espeza éventual que se julgue indispensa
Erario a formar toda a escripturação que tenho ' 'elmente necessaria, porque nos ca~os de urgen
ordenado pela lei fundamental delle; e quel'endo cia se poderá fa21er, não cabendo no tempo; dar
pôr termo aos pfejuiz,os que a minha Real Fazen se-me primeiro parte pelo Era.rio Regio, mas dan
da experimcntii- por causa das sobredilas desor do-se-me immediatamente depois. Para os refe
dens; sou servielo ordenar o seguinte: Havendo, -ridos fins ·estabelecereis logo na c:Jita Junta 'lmm 
como desde logo hei, por extincta a Provedoria da cofre de tres chaves, das quaes hurna o 'I:hesou
F'azenda Real dessa Ilha, com todos seus empre- reiro Geral guardará, outi·a b Escr·ivão da Receita 

' gos, ordenados e incumbencias, vos ordeno que ·e Dcspeza, e a terceira o Esc.dpturado Coutador 
estabeleçais hurna Junta da Administração e Ar de que ·adiante se fará menção' para que todàs as 
recadação da minha Hcal Fazenda, nessa V ilia do receitas e despezas se fação á boca do cofre. E 
Desterro, subo1:dinada irornediatamente ao meu . porque toda a sobredità regularidac!e se ha de Jlr
Real Erario ~ com total conhecimento e inspecção mar e conservar Has exactas contas que se hão 
sobre todos os objectos da administração e arre de guardar de todos os Thesoureiros particulares, 
cadação do patrimonio regio, na qual Junta assis contractadores, recebedores e quaesquer outros 
tireis vós e os vossos successores, como Presi exactores da minha.Real Fazeada, prestando ames, 
dente, assistindo mais, como Ministro della, o. ma Junta as suas contas ao meu Real Erario ·; 
Juiz de Fura dessa Ilha que servirá de Juiz dos estabelecereis mais em ordem aos ,mesmas fins, 
Feitos da Fazenda; o Procurador de_Corôa e Fa huma Contadoria para a qual passem desrle logo 
zenda que, ria falta de Bacharel, será sempre hum todos os -livros e mais papeis que a·té agora per
ho:mem éle intelligencia no manej@ dos negocias tencião á Prove'doria, debaixo da inspecção do Es
da Real Fazenda; o Escrivão da Receita e Despe· crivão de Fazenda , e a ·cargo do Escripturario 
za que eu f'ôr servido nomear, e hum Thesou Contador e dos mais Officiaes della que guardaráõ, 
reiro Geral, lugar para o ·qual a Junta nomeará econduziráõ methodiêamente as sebreditas contas, 
pessoa muito abof.lada, dotada rle intelligencia e com assisteJilcia dia.ria, na f/Jrma das instrucções 
probidade, •e isenta de contractos com a minha que se reme~tem assignadas pelo Contador Geral 
Real ·Bazeqda. Ao Escrivã-o da Receita e Despeza respectivo, vencendo o Escripturario Contador o 
sou servid'o estabelec·er o ordenado annual de ordenado de 4oo:t1Jrs. annuaes; o segundo Escrip
1 :ooo:tf;J réis; ao Procura~:lor dá Corôa o de 5o:/1J• tutario, o de 200;/f> rs.; o terceiro dito, ,o de 
réis; o Thesoureiro Geral vencerá o de 48o:tf; rs. i'5e:/1J rs. annuaes; e o Amanuense e Escrivão 
ig-ua1meB1ie por auno, s·em qu.e nenhum dos mais do Sei.lo, o de 100;/f> rs. ; o Praticante o de 5o:tf> 
membros ,de que se compõe a dita Junta, pela in· rs. ; e o Porteiro e Recebedor do sello o de 200:/f> 

cuml;J'encia de Deputado, vença ordenado á .custa rs. As sessões de Junta se faráõ em duae manhãs 
TOl\10 II. •61 
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de cadá semana, para se tratarem as materias 
deliberativas, exceptuados os casos em que a oc
correncia dos negocios fizer precisas se~sões éx
traordinarias; assim como tambem se poderúõ 
fazer em hum só dia de cada semana, quando a 
experiencia mostre qu!! nelle se podem concluir 
os despachos necessarios; cujas sessões principia
ráõ sempre ás nove,horas, quer estejais ou não 
presentes, todas as vezes que houverem tres Vo
gaes, na fórma do regimento da Fazenda, dando 
parte por escripto ao Escrivão Deputado qualque1· 
dos Vogaes que se ache impedido de assistir á 
Junta, para que as ~uas sessões se não .fação, o 
representará irnmediatamente ao Real Erario , 

· para por ali se darem as providencia~ que forem 
a bem da administração e arrecadação ela minha 
Real Fazenda. E para os simples actos de receber, 
pagar e escripturar as partidas da receita e <lespe
za , .e de passar conhecimentos, assistiráõ os 
Clavicularios todos os dias que em Junta se jul
garem ser precisos para o dito expediente. o~ 
Recebedores particulares entregaráõ no cofre ela 
T_hesouraria Geral nos primeiros dez dias de cac)a 
mez, as sommas que houverem recebido no mez 
antecedente, deduzidas as despezas que costumão 
pagar com justo titulo; as quaes todas constaráõ 
por certidões dos respectivos Escl'i vães; e os Con
tractadores entraráõ com os seus quarteis logo 
que forem vencidos, e observando-se em tudo o 
que fôr applicavel, o disposto nas leis de 22 de 
Dezembro de 1761 e 28 de Junho de 1808, e o ' 
meu real decreto de 22 de Novembro ele 1762 ,. de 
que se vos en:vião exemplares e· copias. O Al
moxarife que foi da·extincta Pro·vedoria não só 
servirá de Almoxarife como de Thesoureiro par
ticular, e terá a seu cargo a receita e despeza dos 
materiaes que até agora entráriio nas contas dos 
Almoxarifes, e haverá bum Escrivão servindo nes
ta Repartição, debaixo da inspecção do Escrh'ão' da 
Junta, o qual servirá tambem de Vedor da Tropa da 
elita Ilha. Para os mais Officiaes de Faz'enda que se 
houverem de prover, seráõ os b-ujeitos escolhidos 
e nomeados pela Junta, que deverá sempre estar 
na intelligencia, de que ao mesmo tempo que he 
de sua principal obrigação promover_a pontoali
dacle dos pagamentos e exacta at•recadação de 
minha '.Real Fazenda, procurando com todo o 
cuidado e applicação possi vel c1ue a3 rendas te
n hão maior augmento, não he menos ela sua-obri
gação a vigilancia que deve ter em que as despe
zas se fação com toda a dec-ente e justa economia, 
e vitando-se todas as que parecerem indevidas ou 
superfluas e prejudiciaes ás applicações a que (}S 
rendimentos estão destinados, por ser igualmente· 
objectos de que depende a autoridade da minha 
Real Corôa, e a subsistencia do~ meus fieis vas
sallos. Em ordem áos ditos fins deverá a Junta 
entender, que tendo debaixo da sua inspecção a 
Repartição dos Armaz'ens de munições e·petrechos 
de guerra, e a Vedoria Geral ela Tropa, á mes
m a Junta fica pertencendo vigiar, examinar e de
l iberar sobre as despezas elas mesmas -Reparti
ções; e como ellas são encarregadas ao Escrivão 
Deputado ela Junt.a, poderá elle, nos casos qµe 
tl~pendifo de prompto remedio e expediente breve, 

para o qual não se possa logo convocar a Junta·, 
supprir est falta, dando immediatamcnte conta 
no primeiro dia de .Junta, para por ella se lhe 
approvar o que assim houver obrarl<:>, e se lhe 
assignarem os clespachos ' que necessarios forem ; 
devendo porem cada hum dos Deputados ter e•n
tendido, que f6r,a do corpo de Junta não tem 
jui:isdicção alguma particular, qualquer que ella 
seja, porque só nas sessões da referida Junta he 
que se hão ele determinar por despachos, tanto 
os pagamentos de dinheiro, como os abonos pelo 
que respeita a g·eneros. E sendo certo que entre 
as despezas, ainda que de antigo C'OStume, pode 
haver alg-umas·que, ou se fação pot· algum füulo, 
ou em razão de necessidade, se devão entendei· 
superfluas, a mesma Junta tomando dellas toda 
a instrucção e conhecimento, me remetterá pelo 
Real Eral'io huma Relação exacta e especificada 
de todas e cada huma das clífas despezas, com as 
declarações que julgar necessariag, para eu resol
ver o que fô1· mais conveniente aQ meu real ser
viço. Faltando alguma das pessoas encarregadas 
ao que neste orden·o, fic-arliõ suspensas pelo sim
ples facto . de não o· hav.erem cumpri'clo no seu 
devido temp~, até nova mercê minha, além de 
pagarem á min-ha Real Fazenda todo o prejuizo 
que lhe resultar da sua omissão ; e a referida 
Junta nomeará logo Senentnarios para exercerem 
os empregvs. No caso porem não esperado, enr 
que a mesma Junta omitta a dita suspensão, ou 
alg·umas elas diligencias de que he encarregada, 
fiC\trit tambem responsavel subsidia.ri·nmente pelos 
pr~~juizos que resultarem, para se' proceder po1· 
ell~s contra os bens elas pessoas que a consti
tuem, ou contra qualquer dellas il'I soli-dum, ou 
contra todas pro rata, como mais c~nvier ú segu
raqça da minha Real Fazenda e eu houver por bem 
determinar. Confio do zelo com que me servis, con
corrais da vossa parte para que tenha' o seu devido 
effeito esta minha real resolução. O qqe tudo 
executareis e fareis executar, não obstante quaes
quer leis, alvari1s, regimentos, tirdenações <:>u 
disp-o·sições em contrario. Escripta no Pa1acio 
do 1 Ilio- de Janeit:o, aos 19 de Abril de 1817.
~Ef- -Para D. Luiz Maurício· da Silveira-. 

lNsTRUCÇÕEs do metlwdo que devem seguir na escrip · 
~uração das contas da Fazenda Real da ltha de 
~anta Catharina, com a Tltesouraria GeraJ que 
St.ta Magestade manda estabelecer· na dita /Nw, OI 

Offieiaes nomeados pelo mesm:o Sen/i(}r. 

~. • Toda a escripturação dos livi;os d·as con~as 
da Real Fazenda deve sei' ordenada de modo que 
se loossa computai: o total de cad·a quaHdade· de 
remlimento, 011 cada gencro de despeza, relati,... 
varpente a cada hum anno, contando-se este do 
1 º 1e Janeiro ao ultimo de Dezembro, nii<:> só nl!>s 
pro,•imentos dos Thesoureiros e Recebedores, 
9)co~o na,; al'l'ematações dos contractos. 

1· • Deve·constar: 1 º A somma total da receita 
e despe2la que em cada anno fez carga e descarga 
ao irhesoureiro· Geral. 2° O estado da conta cor
rente de cada rendimento, de cada.Contractador, 
.de f ada.,Tbesoureiro particular ou Recebedor,. e 
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de quaesquer outros' exactores que hajá da Real 
Fazenda. 3º O conhecer-se o que ie cada con
tracto ou rendimento proprio de hum anno pas
sou por eobrar para o anno seguinte. 

3. • Para maior clareza deve-se estabelecer a 
distincção de-rendimentos preteri tos - que são 
·vencidos até o ultimo de Dezembro de 1761; 
e de- rendimentos correntes - que são os que 
vencem daquelle titmpo em·diante. E na dita nova 
Junta da Ilha de Santa Catharina será coo venien
te se faça de mais outra distincção ; e consiste 
em que depois dos ·ditos rendimentos preteritos 
se distingão os rendimentos dos aouos de 1762 
até o tempo em que se estabelecer a Junta e The
soural'Ía Gernl, dando-se-lhe o titulo de-rendi
mentos intenmedios-porque, ainda que se tenhão 
recommcndado e recebido cartas adaptadas á 
formalidade do Real Erario, não tem sido em 
toda a parte exactamente executada, para nellas 
ligarem sem distincção as que hão de principiar 
no estabe\'ccimento de Junta. 

4. • F.icaráõ os Officiaes novamente nomeados 
encarregados da remessa das contas, balanços e 
relações das di vielas activas, _desde él. ultima que 
se remetteu ao Real Erario, e fazerem exame nos 
livros donde forão extrahidas as antecedentes, e de 
darem conta reformada de toda e qualquer dellas 
que possão achar defeituosas, quanto á substan
cia, e que de qualquer·modo altere as contas dos 
Almoxarifes, para que com ellas possão ligar 
sem c~nfusão as que hão de ficar conendo debai
xo da inspecção da Junta. E igualmente frcão 
encarregados os ditos novos Officiaes de conclui
rem toda a arrecadação e ajdstamento das co·ntas 
que ainda estiverem pendentes, de qualquer tem
po que sejão. 

5. • Será coo veniente que no 1 º ele Julho elo 
corrente aono se dê principio á escripturação 
methodica e exercício á Thesouraria Geral, fican
do até então os ditos Officiaes dispondo tudo o 
que fôr necessario, e revendo todas as contas 
pretéritas dos Almoxarifcs, .TheffOureiros, Ilece
bedores e Rendeiros de todos os annos passados, 
que elevem ser tomadas,debaixo da inspecção do 
Escrivão Deputado da Janta da Real Fazenda, , 
pelos Officiaes que até o pl!'esente tem tidu a seu 
cargo esta incumbencia. E em todas estas oc~upa
ções procuraráõ•com todo o cuidado os sohreditos 
novos Officiaes adquirir o maior conhecimento 

, que poderem do fr.ltado da Fazenda Real naquella 
Repartição , afim de poderem por este meio dis
pôr a nova escripturação corrente com maior 
acerto. 

6.• Os livros que devem usar para a escriptu
ração das receitas e despezas daquella Hha são os 
seguintes : 1 • livro de r.eoeita. e despeza da '.rhe
somaria Geral do dito Departamento, no· ('jUal o 
Escrh'ão da Junta da Fa,zenda diar.iamente deve 
lançar da parte esquerda tod,as as receita-s de di
nheiro, distinguindo cada huma com o seu•mime
ro, e seguindo os· numeras de hum por diant~ 
desde o principio do anno até o fim delley po-rque 
no seguinte anno se ha de principiar outra ' 'ez de 
numero hum, em hum livro nov0_, cada huma 
das addições de receita ; declarando, depois d.o 

dia, mez e anno c1ue se poem á margem, o nome 
dn Thesoureiro, Recebedor ou Rendeiro que fizer 
a entrega; a qualidade do rendimento ou contrac
to; em que tempo he vencido o pagamento ; se 
he quartel igteiro oti pagamento feito por conta 
de algum dos quarteis; e depois de escripta em 
linha a quantia da entrada sahir-se-ha fóra, pon
do primeiro seRaraclo o numero da addição, e 
depois na columna do dinheiro a quantia por al
garismo. 

Todas as receitas de hum só dia podem ir se
guidas, para no fim delle se assigoarem o The
soureiro e Escrivão , porém sempre no fim de 
cada pagina devem elles aS>signar, ainda que co11
tinu e adiante a receita do mesmo dia. De cada 
addição da receita deve o Escrivão extrahir co
nhecimrnto para clareza de quem faz a entrega 
na fórma costumada, levando o dito conhecimen
to o mesmo numero que a addição tem no livro. 

7. • Pela mesma ordem se faráõ os assentos da 
despeza nas paginas da parte direita do dito livro, 
distinguindo tambem as addições com o numero 
de hu~1 por diante até o fim do anno, e declaran
do cm cada huma depois do dia mez e anno, que 
tambem se põe na margem o nome da pessoa a 
quem se paga, o motivo ou titulo porque rece
be, e a folha militar, ecclesiastica ou civi.l, ou seja 
qualque1· outra subdlvisão de classe a que perten
ça a quantia escripta, como fortificações marinha 
e outràs semelhantes; declarando-se igualmente 
o tempo em que se vencêrão os pagamentos, e 
sahindo-se finalmente fóra com o nu.mero· e com 
a quantia por alg·arismo nas columnas co-mpeten
tes. Assignará o Escrivão por baixo de cada hu
ma das addições de despeza, e tambcm assignará 
a pessoa que receber, s~ não fizer por conheci
mento em fórma de outra Thesouraria, ou por 
algum outro documento de que já contenha re
cibo. · 

8.• Aqui se deve notar qfile,. no caso de ha
' 'erem receitas em ouro em pó,_ cujo peso não he 
summavel c'om addição de moeda, se fará neces
sario que haja outro livro de entradas e sabidas· de 
ouro, no qual livro se dará enl:rada da parte es
querda, de teclas as partidas que entrarem, pelo 
mesmo methodn e fórma que fica declarado a 
respeito das entradas em dinheiro. E.na pagina 
direita se dará igualmente, pelo mesm©metho
do, sahida a todas as barras· que se· mandarem 
fundir, declarando-se o numero -Oas ditas barrast 
o peso e lei de cada huma dellas· e destino que 
tiverão, passando-se o seu produoto em moeda 
quando chegue a tVeri:ficar-se, para o livro da re
ceita do diinheiro. A. mesma opel'ação se · f~rá 
quando do dito ouro se fizer remessa para o Real 
Erario,, 

9. • Os documentos· que hão· de servir de titulo· 
para a desp~a do 1ihesoureiFo Geral., devem ser 
authenticados com as rubricas de todo o corpo ela 
Junta. De oito em oito dias se devem sommar a· 
receita e despeza, e conferir o dinheiro que se· 
achar recolhido .no cofre, com a quantia que re
sultar da maim· receita do livro. Esta diligencia, 
he indispensavel e muito importante assim ao The- . 
soureiro Ge.ral, como.a certeza de todas ·as contas•. 
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1o.• O livra da receita e tlespeza da: Thesouril
ria Mór d@. Erario Regio, e os diarios e livros 
mes'bres das !nrns Contadori~s Geraes, são rubri~ 
eados peh> Illm. e Exm. Sr. Presidente do mes• 
mo Era rio j ou pela pessoa a q.uem, no caso de 
:impossibilidade ela~ com missão para os rubricor 
·por po1toria transcripta nos mesmos livros e as• 
-sigrnrdo pelo dit0 Sr.; o quál tambem no fim de 
e ada semestre, logo nos primeiros dias do seguin
te mez toma conta ao Thesoureiro Mor, sendo a 
fYdmeira dHigencia o contar-se na presença de S. 
Ex. o ' dinheiro que se aclrn recolhido nos cofres 
.etn saccus de iguaes quantias, e <?S trocos em qac
cos separados, todos com os seus bilhetes que de
clarãoa quantia qae temcadasaeeo. Segue-se fazer 
-a•c-onferei:i:cia l'Je cada huma das partidas da despe
za com 0s -documentos que della fazem prova e 
se achão já cnmiassados pela ordem dos seus nu
meros, cada mez em hum masso distinct9, os 
qUétes documentos vai o Tlresouireiro M6r apre
sentando a S. Ex. que. os examina e confronta 
hum por hum c0.m os assentes do livro, e ao mes
mo tempo se vão cortando com duas tesg~1radas 
no alto de cada hum. ' 

1 i,. • Gs tres Contadores Geraes apresentão a 
S. Ex. cada hum seu papel, em que dcclarão qµe 
naquelfo semestre, pela ·sua reparNção., entrou 
_tant0 e sahio tanto, de que resulta dever existir em 
dinheiro n ô cofre tanto ; juntas as quílntias que 
declarão 'os Contadores Geraes, e sommando ellas 
o mesmo que mostra o livrn da Thesouraria Mór, 
se o dürheirC:J contado importa a mesma quantia 
s·e dá a conta por ajustada, e deste ajuste faz o 
Escrivão da Thesouraria,Mór hum termo no livro 
de receita e·despeza imme.diatamefite onde aca
bão os assentos, em que se declara qirn naquelles 
seis nrezes se reconheceu haver entrado tant@ e sa
hido tanto pelo& documentos qme fotlã0 ápprovados 
pelo Illm. e Exm. Sr. Presidente do Real Erârio, 

· do qne resultou haver nos-cofres tanto, cuja quan
tia foi contada na presença. do mesmo Sr. e se 
achou'êert'a, e tambem se reconheceu conferir cem 
os balanços que os ContadoresGeraes apresentárã0 
á S. Ex., pelo que se deu esta conta por ajustada. 
Este termo he assignado por S. Ex. e a copia de!le 
vai inserta na quitação ' que se passa ao Thesou
reiro MÓ'r. 

Apanta-se esta pratjca do Real Era rio, para que 
se obser.ve em quanto he applicavel na Theseura
ria Geral <lesse departamento, da qual será1bastante 
que 'se tomem annualmente as contas. 

rn. • Depoi·s que 'º Escrivão da Thesourari'a Ge
1·al gea ver extrahido qualquer • conhecimento de 
.receita, e aptes que o Thesoureiro Geral o assig
rae, irá o dito conhecjmento á Contadoria, onde 
será,registada aquellareceita, com todas as suas cir
cunstancias, em hum livro para isto destinado, de 
que abaixo se fará menção, e o Official da Con
tadoria p,orá por baixo do conlrncimento.:,_ Regis
t;ado a fl. - e assignará com o seu appellido. De
pois tomará o mesmo conhecimento a l\'lesa para 
ser assignál:lo pela Thesoureiro Geral. Os d-oCU'
mentos da despeza iráõ semelhantemente á 'Con
.tadoriia no acto do -pagamento , para delle se to~ 
Plar a Iembr11-raÇa, popdo-se por füra hl).ma nota 

llo registo, c~mo aoiqia se disse a respeito dos co
nliecil:nentoq de receita. Para este effeito deve ha
:ver na Contadoria 0 seguinte livro. 

15. • Segunclo, Jiv110 de reoei.ta e despeza; será 
em tHdo semelhara te ao da Thesouraria Geral, 
sómente coni 'ª differença de que nem as parti 
das de receita, nem ás· da de·speza elevem sei: as~ 
sigo adias, senão seguidas sem ,interpolação~ nem 
tão pouco se escrevcráõ as qüantias em linha, 
mas tão sómente se .le-Var'áõ fóta por algarismo : 
differe tanibem este livro de receita e despeza do 
que acima se faz mençãg, em que se não ·escre
vem os dias na rnárgem senão no meio das pa
ginas, deixando-se a columna .da margem pata 
nella se pôrem as folhas dos livros auxiliares-, 
onde se achar a conta corrente par.a a qual a ad• 
dicão deve ser passada·. 

"14. • De oito em 0ito dias , e nas mesmas datas 
em que o Escriyão ha de fazer seu balanço, como 
se deixa declarado n·o § 1o, deve o Escripturario 
Contador aprcsentat· ao Escrivãb Deputado outro 
balancinho da Conta•cl.oria, pa11a o fim ·de se con
ferk a somma - dia 1reccita e despeza, e do resto 
que se disser fica em cofre, com o outro ba.fan"
ço tirado pelo Escrivão, e .conferindo hum com 
o outro, não fica duvida de haver ou não erro 
aa oonta do cofre. 

15. •, A receita 'e despeza dos geuer.es e mate·... 
riaes ha de corter r.or Thesouraria disüncta , 
como Sua Mages'tade tem ordenaào, e o Escrivão 
da Junta dará (como he necessario que <lê), de~ 
pois ele conforido na Jut:ita hum mcthodo de 
como se deve obrar, e de como devem ter os li... 
vros na dita Thesouravia, p'ara que a to<lo o 
·tem]ia se po_ssa conhecer o qu.e dos ditos materiaes 
tem entrado e sabido, e os que se achão cxis~ 
tent<lS. 

1 (). • 1' erceiro, livro de contas correntes de 
Rend'eiros, Thesoureiros, Almoxarifes , R~cebe·
dores e outrns quaesquer exactores da Real Fa
zenda, pelo que .pertence aos rendimentos pre·
teritps vencidos ,até 0 anao de 1761. Quarto, outro 
semelhante livro .pelo que respeita aos rendimen
tos 'flos annos intermedios de 17(32 até o fim do 
pri'meiro semestre de 1817. Qninto, outro seme
lhanfe livro pelo que respeita aos rendimentos 
corrr ntes do segundo semestre de 181 !7 ·em dian
te. '.l'orlos es~es tres livros hão de ser escriptura
dos t:m fórma de 'debito e credito, conformand.o-se 
OS d!~bitos, quamto aos afüWS preteritos \3 inter
mediOS, pelo qne constar do estado das contas de 
cada huma das pessoas .so'breclitas cem a Real Fa~ 
zenda' a respeito dos rendimentos que tem a seu 
cargo, ou seja p0r administração, ou por con
tracto' . • Em quanto aos annos corr1::ntes, se forma.o 
Fá o dito ·debito·, a saber : dos Contractadores, 
pelo q·ue se Íhes fôr vencendo nos _tempos' esta.:. 
belecidos pelas condições ; e aos Thesoureiros e 

· Rcce,:bedores , pele 'iJ'ue eenstar por certidões d·@s 
Escl"ivães c0mpetentes. O credito das di'tas contas . 
te ha de formar pelas entradas que se fizerem .no 
cofri!, e se l1ão de e.xitrahir do li;vro .de receita e 
despeza,, como fica ,füto ·1no § 13. , 

1 ){. • Sexto, 11iviro da despeza pertencente aos 

ann~s preteritos 'até b fim de 176a, e os inter
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medios ate o fim \lo pri!neiro' S'enieslive . de 1817. 
Ar.onta-se hum só livro para estqs c4:spezas ~ na 

.- iintell igencia de que seráõ já m1!litQ1poucas as di
vidas p11ete1·itas vencidas até o dito fim do anno 
de 1761.. No dito livro s·e faráõ as separações 
convenientes , prWieirnmente ,para as despezas 
pertencentes aos anra·as preteri tos, e depofs para 
as dos an·n0s interm.edios·. De~1tre,, das ditas sepa
.rações se fanáõ as divisiiles que tambem forem 
con11enientes de folha ecclesiastica, folha mjlitã11e 
civil, e ele <fuaesquer outras despezas que, pela 
sua qualidade e importancia, rnereçã:o separação; 
como na classe de des.peza ecclesiastica a distióc
ção de alguma extraordinaria ,. por exeroplo: da 
·edi6cação ou reedificação de algum templo ou 
capella mór; na classe da ·despeM militar, a .Q.e 
fortificação e marinha; e na cJ.asse ele despeza ci~ 
vil, a que se fizer comPovoacões, estabelecimen
tos ele Villas e outros semelhantes, te11do-se cui-. 
dado 'em que não existão pr0t0iscuas , e sem · 
sP.paração aquellas de que a razão pede que Sua 
Magestade seja Lnformaclo. sel:n perda ele tempo. 

t8. • Setimo, livro cla dcspeza ecclesiastica des
de o estabelecimento da dita Junta, e os seguintes 
annos até em quant0 houver capacidade. Oitavo, 
·livro de dcspeza militar como acima . N'ono, li
vro ele despeza civil como acima. 

Em todos estes tres uJtimos livros se lançaráõ 
-seguidas por mil.ido e sem separação de debito e 
·credito, toda-s as clespezas da natu1•eza de cada 
hum delles, as, quaes despezas seráõ extrahidas 
~o livro ela receita e clespeza geral, e além das 
despezas que vão em .folha ou fóra deli a, e qué 
são propl'Íamente clespezas, de cada huma da
quellas classes, far-se-bão"em cada livro as 6ub'"' 
divi~ões daquellas despezas mais particulares, que 
pela sua qualidade e in1portancia merecerem dis
tincção. 

19. • Como muitos dos 'rendimentbs ela Ilha de 
Santa Catharina terliõ applicações para a despeza 
propria della, e he conveniente aos Srs. da Junta 
da Fazenda terem scníprel huma exaota no.ticia 
do que está cobrado e despendido, e do que ha 
no cofre per tcncen te a cada huma das r.eferidas 
rendas, foz-se preciso. haver tambem :· 

Decimo, livro de oontas correntes dos rendi
m,entos reaes: Neste ' se abrir~õ pelo methodo do 
debito e credito, 00ntas correntes de cada rendi
mento, para no debito deli as se lançar o que se 
fôr cobrando cio total rendjmoato , com especifi
cação do dia da cobrança e do anuo a que per
tence , e as mais· circuns.tanoias que parccérem 
essenciaes, e'Vitaflclo sempre o superfluo, e ao cre
dito se assentará a despe11a que se pag·ar imposta 
naquelle repdimento,- . . 

' 20.' Ainda ·que na ProYedoria ela Ilha de Santa 
Ca·bharina fossem, sempre' mui~o patentes te.clos 
os .rendimentos ela Theal Fazenda, sem crue talvez 
parecesse.Qecessaria outra n©tic'ia d~lles, que nãp 
foss.em .os· livr0s . das arrematações e da arrecada
çã0i, comtud0; assim pat·a que no tempo futuro 
todr0s os membros da 1iJunta e os novos Gove~a
dores possão 10go inteirar-se a respeito de todos 
os rendimentos da mesma-Ilha, ttrndo diante dos 
olhos o que ha ·pará administrar-se, e com a no.. 

TOMO li 

ticja dó CllfSO dil$1a4mhijstraçqeJl ou, a,rr.ecadaç6es 
antecedentes' . fq~-se pr~ci.so que' á ililljta,ç~o qo 
que se pratica no Real Er.ario, ha.ja. níl Contl).c\o~ta 
da Junta o seguiQ-te : 

Un.deçi,0:10, livro do Íl);vQa,tar.tio Q.e · tod,O-!i o,s 
1:endimentos rea!ls ela Ilha de Santq, C-atl\a.r,ina, 
Neste li no ~e abriraõ titulos .de todps os, ren!l-h 
me,ntos de, qual"Jue.r qualída.<le que se}ão, escre
vendo-se primeiro. os de major imp,ortancja. De; 
vem deixar-se entre huw ,e oqtro ,ti,t~lo d.e& d'~O·$ 
rendimentos as folhas que parP-CIJrem ~q.Wciente&, 
para se ir escrev!lndo por ba,ix;o llm .pat11graphos 
d,istinctos o que occoner de novo n.a acl!Ilinistra,
ção delli:s. Estes titul,os.-;dos reQdimen.tos no li".rO 
do inv,entario devem compJleli.ender ·O ei;n ql).e 
consiste os renclhn_ento&, e se poder, o, tempo em 
que teve principo, e o ma.is q"e' eonstar e Pal'e
cer necessari,o a respe~to de sua uatur~za e ·l).ppli
cação. Por baqo doe dit-0s t.itulps deve ser a 
pi;imeira c;leQ1araçãi,o a: de c;lep.enclflncia n;iais antiga 
que estiver pendente, a i:esp,eitu d11 admi11istraçãQ 
e.arrecadação do0 total1 r()l!)d,im()!lto, e seguh;-~e-hãCil 
pela sua ordem as ouvªs- dt&posiçêes posteriores 
que sempre se continu~11á@ a escrevi:r em termos. 
concisos' e cJauo&. · 

21. • Quando succeda que a respeito de algu'Ola. 
propriedade haja qtrnlquer , con(usão ou litigio ,. 
será, justo que em Junta s.e tf)me assento, e ;;e re
presente ao Sr. Goveroqdor ePresjdeQte, para que 

· seJido,necessario IO;ai;ide fazer .tombo, e 11e dê en;i, 
todo o caso a proviqenoia necessaria , para que 
tudo conste no dito liv110 com a deYida clareza. 
Deste livro de iQventario, depois de éompleto , 
se Jia de remette.r hum exém,plai: ao ,Erario Regio, 
para que Sua ~hgestade po-ssa ser informaao· ele 
todo o necessario, quando as~ill! convier, sem 

. recorrer, a informações da Ilha quanto a faqtos 
passados. . 

22. • Duocleci010, livro do balanço geral das 
rendas e despezas; neste s.e hão de lançar .os e~trac.:. 
tos gcrae$ que se devem annnalment_e remetter a 
S. M:. pelo Euario Regfo, o~ quaes s·e hã0 de for
mar logo nos primeiros dias de Janeiro de cada 
anno, para estarem prom,ptos a se remettcrem 
na primeira occasião a esta Côrte . O primeiro 
extracto geral deve, se~ o baLaGÇO da receita e 'des
peza de todo o anno, O· qual ha de principiar pela 
receita escripturacla seguidamente nas paginas 
c;lireitas, deixando-~e as paginas da pat'te esque1·
da para as explicações na fóraia a:aaix.e exempli
ficada, pciacipiando-se ·pela receita dos rr.n di
mentos p,erten,centes aos annõ;; preteritos até o 
fim de Dezembro de 1?lh, em,columna de dén
tro, e sahindo7se.para a de fóra com o seu total;.' 
contiuuanclo-se depois ·co.m a· entrada dos rendi
mentos pertencentes aos . dos annos .intel'medios 
ele l ''.)'62. a~é o fim do ·primeiro semestre de i 817 
p.elo mesmo modo.. · No decurso do tempo se ha 
de fazer a mesma sepataç~o., das· entradas perten
centes a cada hum dos ano.os que se seguirem do 
segundo semestre de 181ç ,em diante. Quando 
succeda faltar qualquer anno dos ceurentes algum 
rendimento, come 'sucoede ás vezes -nos que são. 
modicos, deverá declarar-se que não houve no 
anno de que se tratar, e apontar-s·e a causa. 
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ANNO DE 1817. 

·25.;. Acaba1do ·tudo o que pertence á re'.ceita se L,iv. 1 •'de Registo du,s Q~de~s Re[§ias da ,.CaM da · 

contihnará o qu.e 'toca' á desp·eza'., éom as ·separa Supp~icação,. a fl. 220. · ' 
ções correspondentes aos Sôbreditos tempos, e 
se acabará com huma addição dO"dinheiro qne 

DECRETO DE ,21 DE A'DJ\IL, ficar · e.xiste'nte· uo cofre) no fim de tal an·no ' ·-cuja 

quantia junta com a de:;peza deve completar a 
 Manuscripto autl:ien1ico. 
somllia" da entrada. ·· 1 ' 

2q;.• •Este balançó se ha de extrahir do livra de Sendo coDveniente que não s.e omittão0 as dili:
contas correntes dos r'endin\,entós tios Thesoureiros gencias conducentes a obter nesta Cidad~ e Côr
e 'Req~hedores, em que hão de constar, assim os te o conhecimento de todas as crrcunstancias 
preços das arrematações e ·os 1·endimentos por ad relativas ao horroroso attentada da sublevação 
ministração, come os pa·gamentos feitos p'Or con de Pernambuco, por meio da inquirição d~· pa
ta; e pelo que t?'ca á'S despezas se podem extra peis e .testemunhas que sej.ão interirogadas em de
hir dos livros partiimla11es dellas, nos· quaes se vassa: sou servido nomear para Juiz della o Dr. 
ha de ·fezer imce'rra'mento·•no fim do anuo de cada José Albano Fragoso, Desembargador dos Ag
genero ele despeza e notar-sP. em cada hull:1a co gra·vos da Casa da Supplicação do Brazil, na · 
md fica lançado no livro de balanço geral a fl. qual lhe servirá de Esúh,ão o Ouvidor desta Co

25. • O segundit extracto que se deve remetter marca, ou quem seu cargo servir; e faráõ ·c.orpo 
annu·almente' ha d.e sei· de tudo o que se ficar de de rlelicto os papeis que com este baixão assig·na
'VCndo á Real Fazeri'df!, e ·com as referid1as sepa dos pelo meu Conselheiro Min'istro e Secretarfo 
rações dos· ann'&S preteritos até o fim do anno de de Estado, Coode da Barca. E qnando pelos de
.1 76i , · Cios anoos intermedios de 1762 até o pri'· poimentos se reconheça que cm mãos de al'gun8 
meiro semestre 'de 1 $17, e d·e cada hum dos an indi viduos estabelecidos nesta Capital, existem 
nos· âesde o· segundo semestre de 1Ih7 em dian bens ou fundos pertencentes 'a quaesquer habitan
te; escrevendo-se nas paginas da parte direita as tes de Pernambuco que hajão tomado parte na 
;i.ddições em termos succintos, com osnomes dos revolução daquelle paiz: sou outrosim servido 
deve<lores., e qualidades dos rendimentos debaixo que se proceda desde le>go a sequestro naquelles 
do titulo de cada hum dos annos,. explicando cm bens' direitos e acções, até que sejão convenci
frente, da parte esquerda, asrazões da demora, às dos os réos a quem pertenção para se julgarem a 
diligencias prabic'adas para à cobrança, e o mais final. O Chanceller que se1·ve de Rege<lor da Casa 
que oceorrer a este respeito·. da Supplicação o- tenha assim entendido, e fa

26. • Salvo eyuaesquer duvidas que se o:ffereção ça ex'ecutar - com as ordens necessarias. · Pa
a respeito d'a escript'uração das centas, poderá o lacio elo Rio de Janeiro, em 21 tle Abril de L S 1 7. 

.Escrivão da Fa<J:e(}da·:Real ' escrever ao Contador - Com a rubrica de El-Rei Nosso Senhor. 
Geral da sua repartição com todas as infonnações A cha-~e no Liv. 1 º de Registo· das OPClens Regias da 

necessarias, que bem se demostrem o estado das C~sa 1ª SupplicaFáo, ~ 'fl· 219.. 

duvh'fas para °'fim ele• se lhe resolve!'em. 


Contadoria Geral .da segunda Repa1,tição do 
PROVISÃO DE 2i DE ABRIL.Real Erario ct(} Rio de Janeiro, em 19 de Abril. 


de 1'817. - Afltonio Mari'anno de Azevedo. - l\fanusçriptll a~then~ico. 


Acha-se a fl. 125 a 154 do·Liv. . 1° de Registo de 

Deci·etos, Alvatás" etc., de 180'8 e 1820. D. João poi· graça de Deos, Rei do,.Reino Uni


1

do ele fortugal, Brazil e Alga,rves., etc. Faço sa. 
:bera 'rós e,x-Juiz de Fóra· da Ilha de Santa Ca

- DECRETO DE 2i DE ABRIL. tharin~, Francisco Lourenço de Almeida, que 

Manu;cripto authentico. achan<lo-se plenamente provados pela devassa a 


que pr
1
ocedeu o Dcsembarg·ador da Casa d.a Sup


Podendo acentec·er que as pessoas empregadas plicaç~o, João Ozorio de Castro e Soµza Falcão, 

na expedição que de pr-oximo ha de partir para os excessos que commettestes, admittindo hurµa 

a restauração _da Capitania de Pernam.búco 1 te- · gracio ~a justificação contra o Provedor da Real 


, nhão processos a que de-vã.o responder ·como au Fazemfa da mesma Ilha, João Prestes Barreto ela 
tores ou réos; ·e não sendo justo que·pela ileces Fontottra, no caso- do roubo que se p1·etendêra im
saria ausencia emrmeu real serviço · e do e~ta<lo putar, feito na occasião em que o dito Prov.edor, 
soffrão prejufa(} algum1 nos seu~ interesses: hei por ordem do respectivo Governad:o-r, passárà a 
po·r bem que se suspendão tod'as· as c·ausas em ir a bordo da galeota S. Joaquim Elt<>, que anibíi 
que forem autores ou réos os militares· e outr.os. ra naquelle porto·, vindo do de Montevidéo.; in
:empregados na sobredita ·expedição, e qne· con terpont,Io vós a vossa jurisdicção para autorisar 
tra elles se não intentem novas, em quanto esti  injusta\• recriminações contra huma autoridade 
~erem ausentes :vor aquelle respeito, e tres me- eonsfüpida, passando com excesso de jurisdicção 
!Zes depois que voltarem. O ChanceHe·r· da Ca·sa não só ,a sentenciar a mesma justificação. que, ain
da Supplicação o • tenh,a assh'n ·entend-ido• e faça ela ·no caso de eompe·tir-vos o seu conhecimento, 
executar, sem embar.go de · quaesqt1er leis,. decre deleiS' reroetter a s9per-ior instancia' quanto m:ah; 
tos ou' dispÕ'sições em 'ciontrario. ·Palacio do Riio. dar da mesma instrumentos, cerno praticastes. : 
de .Jtan~eirn; ,em 2JJ de .Abril de !'817. - Com 'ª seu seryido reprehender-vos pelo:livre árbitrio ,que 
rnhrica de · El<Rei; :NosS-O" Serihoi·. __.. Achd-se nar t0mast~:s de a_dmittir como ac~ d.e jurisdic9ã.o v(o.,. 
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ANNO DE 1817. 247
Juntaria, iten·s tendentes a calumniar o sobredj
to Provedor, ~ujo ,caracte~ e, lugar ~an~ convinha 
conservar illeso de indecorosas recriminações; o 
que ficareis' enteodéndo, e dá'ndd~me co'rtta de ha
verdes recebido ç'sta• ;EI-RÍti Nosso Senhor Ó 
mando·Ú perr seu especial mandado pelos Minis
tros· a'~aixo assignados,1 do' 'séu Cons'elho e ·seus 
Dese'mba'rgadores• do Pa~o. João Pe<IÍ·o Maynard 
da Fons'eca e Sá a 'féz no Rio ,ile Janeiro, a 21 de 
Abril 'de 18'17. ---"'Bernardo José ·de Souza Lobato 
a fez escrever. - 'Bei'n'ardo José , da Cunha Gus
mão e ' Vasooocellos. - A élta-sé a p,: 33 do Liv. 2° · 
de Registo de Ordens ea;pedidá$ pela llféàa do Desem

'hargo do· Papo. ·' 1' 

"·-------
'\ . 

DECRETO DE 24 Dll ABRIL; 

Manuscripto· authentico. 

Porteiro Recebedar do Sell'i> j Joa
, quim José de Castro'. ..... . 2oo:tf;,ooo' 

Continuo, João 'Francisco Vianna. wo :tf;oop 
t', , j 

INTENDE'NCIA E ARMAZENS. 

~lnioxflrife, Anto~io Jos,é Fernandes. 4oó:tf;oo~' 
Esori~ão, José Manoel Ramos ... 2oo:tf;ooo 
Amanue1~se , Luiz Carlos, Lacé e 

Souza. ,.· •., . ,, .... . .... .. -j oo:tf;ooo 
~orteiro, Vicent~ Alrc::s de Souza. . 150:/!Joo~ 
Meirinho, ~ntonio dos ,Santos Bitan

court .' . 100:/JJooo 
j -----

Rs. . . 4:o8o:tf;ooo 

füo de Janeiro, 24 de Abril de 1817. - C on°de 
da Barca. -Acha-se a fi. 15'8 v. do Liv. 1° de Reg. 
de Decretos, Alvarás, etc., dos annqs de 1808 a 1820. 

Tendo consideração ao que me foi presente 
ASSENTO DE 26 DE ARBIJ ..para a boa ,administração e arrecadação da Real 


Fazenda da ~lha de Santa Catharina, onde. ora Delgado. 

mandei crear, por carta regia de ig do corrente, 

lmma Junta de Fazenda que deva entender sobre Aos 26 ilias do mez de Ahril de 1817 , na Mesa 

os negocios della, ém lugar da Provedoria que ali Grande dos Aggravos, e na presênça do ,Sr. Joã:a 

se achava estabelecida : hei por bem approvar a Antonio Salter de Mendonça, do Conselho de El 


.-nomeação assim dos Deputadps da mesma Junta, Rei Nosso Senhor, seu Desembargador do Paçó, 
c9mo das mais pessoas qu,e deveráõ occupar-se Procurador da Corôa e Chanceller da mesma Ca.,. 
na Contadoria respectiva e · ~stações subalternas, sa, que serve de Regedor, ponderados os embar
constantes da relação junta, assignada pelo Conde gos fl. 57, addicionádos a fl. 54,. oppostos ao· as
da Barca, encar~egado da presidencia do Real sento fl. 2g, que recebeu .e julgou provados os 
Erario, servindo de Procurador ~a Corôa e Fa qutros embargos fl. 26, para effeito de reformar, 
zeµda da dita Junta, Manoel José Ramos, con;i o coma reformou , o assento fl. i v. , e ponderada 
mesmo ordenado que tinha de Escrivão da dita igualmente a impug~ação aos mesmos embar.g0s 
Provedoria, · o que não serv.irá de exemplo para e documentos juntos, se assentou, pela .maior par
os que lhe succederem neste lugar. O mesmo te dos votos dos Ministros abaixo assignados, re..
Conde da Barca, do meu Conselho de Estado, ceber e julgar provados os dilos embargos e seu 
assim o tenha entendido e façá executar com os addicionamento, para reformar o ass~nto fl. 29, 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, e mandar subsistir o primeiro fl. 1 v; , com a de
em 24 de 1\bril de 1817.-Com a rubrica de Sua claração e restricção sómente de se proceder exe
Magestade.. cutivamente pelas contas extrahidas do& livrós da 

Contadoria da Companhia do Grão·-Pará e Mara
RELAÇÃO das,pessoas que vii.o servir11a Junta da Real nhão; por isso que o § 37 da instituição da dita 

Fazenda, na Contado1·ia, lntendencia e A.rmazens Companhia, confirmada pelo alvará de 7 de Ju
da Capitania de Santa, Cat/1a1·ina. ' nho de 1755,. permittio que a Companhia podesse 

cobrar as suas dh·idas, de qualquer qualidade que 
JUNTA DA. FAZEND·A. forem, como •as da Real Fazenda. E constando 

do § 16 d'.1 mesma insti•tuição, que aos Ofileiaes 
Juiz dos Feitos, o Juiz de Fó1·a. . 1 oo:tf;ooo da Companhia se desse todo o credito para haver
Thesoureiro ' Gemi, Diogo Duãrte çla Fazenda Re11l pelas certidões po1· elles passa

Silva • . . . . . . . . . . . . • 48o:t/Jooo das, as dividas que, conforme o mesmo §, esta
Procurador da Corôa, Manoel José contrahiªse com a Companhia, por maior força

Ramos . . . . . , . . . 4oo:tf;ooo de razão se deve dar credito ás contas extra.bidas 
Escrivão, João Prestes Barreto da dos seus li'nos pelos 0.fficiaes da Coritade.ria. con

Fontoúra . . • 1 :ooo:tf;.ooo tra o& devedores particulares, para poderem ser 
executados como por divida da Real Fazenda,. co

CONTADORIA. 
mo he expresso no citado § 37, e como sempre 

Escripturario<G ontador, Estevão Bro se tem prati~ado, conforme as certidões fl. 41 v., 
carei o de Mattos. .. . . • . . . . fl. 48 v. ,. e fl. 5o; podendo depois as partes em

Segundo Escripturario, A!urelio de bargar as mesnps contas· com os fundamentos de 
-Jesus e 'Araujo,. .•.....•. 2oo:tf;ooa 'tlefe'l.a que tiverem. Ainda qu.e seja regra. geral 

Terceiro Escripturario , Alexandre que a escripturacão não prova contra ter'ceiro, 
Ignacio da Silva. • . . . . • • . 15'o:t/Joo0< comtudo, em beneficio do commercio~ se observa 

Atmanuense ~Esorivão do SeUo, Ma~ . que os livi:os dos mercadores de inteira fé e pro
- noel de1Sallas ·Paiva' e' Pacheco. " 1oo:t!Jooo bidade, escriptnrados em fórma legal e mercan



A~]V.0 DE l8 l .7. 
til, fação pelo i:nenos pr?va sem!plE:&~ em Jufao. 
~~tand!l pois ~ Çompao!ua autor1sada pelo S.obe

_'.\'í\UO, e teodq os seus liy,ros e~criptqradQs em 
fórma, o que as partes podem examinar em sua 
defeza ,, póde 6Jlieeu~11.r os ~e.us devedores p~las 
contas e~trahid~s dos livros pQr.fq1·ça do ~m v1Ie
.gio que -lhe foi concedido ,no § 371 como pr'at'ica, 
á-'fab1·ica da seda, sem pJ·ecedereuí. arremataçoe·~ 
nem ~s~ignaturas dos compradoi·es tlas fazendas, 
collforme a certidão fl. ·52; e para não vir mais. 
em duvida, se toi;nou este assento , reformando o 
de fl. 29, roborando e· declarando o de fl. 1 v. a 
declaração acima referida, que assignárão o Sr. 
Chancelle1· e os l\iinist·ros que votárão. -A.raujo. 
-Dr. Figueiredo. -Costa Ferreil'a. - Dr. Sal
linas. - Pereü:a. - Ribeü·o Sar;ai'va. ·-:-' Tílv:ares 
de Sique\ra. -Pires. -Teixeira Homem. - Es
teves. - ComQ lleg~dor;, Saltcr. 

PROVISÃO DE 29 DE ABRIL. 

Manuscripto authentico. 

O Co.nde da Barca, do Conselho de Estado, 
etc. Faço saber á Junta da Real Fazenda da Ca.. 
pitania do Maranhão, que tendo-se feito suspen
der na Alfandega · desta Côrte os leilões que ali, 
se praticavão- das mercadol'ias inglezas, pl'incipal~ 
mente as avariadas, a fim de se evita1·em as con
íusõ.es, desorden,s e embaraços que causavão no 
expediente da mesma Alfandega: foi El-Rei Nos
~o . Senhor servido mandar observar na Alfandega 
dessa 'Capitania.o mesmo que nca dito se pratica 
nesta AUandega a respeito dos mencionados lei
lõtis. O que se p.arbicipa á sbbredita Junta para o 
ter assim entendido e executar, sem duvida ou em
baraço algum. Joaquim Evaristo de Campos Qua
1·esma a fe2" oo Rio de Janeiro, em 29 de AlJril 
de 1817·. ~ l.\'larcellino Antonio ele Souza a fez 
esoPever. -Conde da Barca. -Extra/tida do Liv. ' 
5• de R~gisto Geral das Ordens ea;pedidas ás Juntas 
de Fazenda, a fl. 26. 

DI~:GR'ETO DE 6 DE MAIO. 

~anuSC(ripto anthcntico. 

Attendendo á representação que fez subir á mi
nha real presença o Dr. Manoel Vieira da Silva, 
do meu Conselho, Physico Mór do Reino e Prove
dor Múr da Saude, sobre o arbitramento elo orâe
naclo que devia perceber o Thesoureiro desta ul.
tima estação: hei por bem que pelo respectivo co
fre per'Oeba aooualrneote Antonio Fernandes Ma
chado, que serve o dHo lug·ar, o orderlaclo . Üe 
~oo:fj>' réis, pagos desde o tempo em ·que p.rrn
oipiou a ' exercitar o 11eferirlo emprego.., O Conde 
da·ollai·oa / etc. Pal'aci:o do Rio de Jaoeird, eqi 6· 
de Maio de i817. - Com a rubrica 'de EJ...:Rei, 
'Nosso Senhor. - J!)xtrahidct do Liv. ~· de Registo., 
die Decretos dos annos de 1814 a Junho de 1818-, a 
p.1, 181. 

i: 

Ii:e(}RE'TO J>E 7 DE MAIO. ., 
\J ManUS'cri1 to autht)ntico. 

1 f ' ' 

llei por !:>em qu~ i;ia. clevijssa, aque pqr liecreto 
IJ,e !?-1 <le .t\.bril pass11clo, maod.ei -prQQeder pelo Dr. 
José Alba.no,. Frag9,sQ, so.Qre \\ r,ehelliii,Q formada · 
e~ Pero.arpbuco, sirva de Esi<rivão, no impqdi~ 
mento do Ouvido.\' desta, CoIQarcíl., qualquer dos 
Destiml:iaJ'IFHfo~es ela Cas~ d'a . Su.pplioaçãei, os 
:Pr&. Mano!!l fin.to. Coelhv. .e. José 13arrozo Pe11ei
ra, sendo prQmis·cuamepte assistepte na mesma 
devassa. O Ch.ai;icE;Uer da Casa da Supplicaç!'iQ 
que s,erve q!) .6egedor o tenha, assiro e11tendi(i.,o e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em' 
de Maio de 1817. - C.am a rubrica de El-Rei 
Nosso Senhor.-Aeha-se no Liv. 1°deRegistodas 
Ordens Regias da Casa.da Supplicação, a fl.. 220 v. 

l'ROVISÂO DE 12 J>E ~AIO. 
( . 

Manqscrip,to authentico. 

D. Joào por ·graça de ' Deos, Rei do Reino. Uni
do de Portugal, '.Brª-zil e Algarves, etc. Faço sa
ber a vós Ouvidor da Comarca' das âlagôas, q_ue, 
ainda que a ordenação do liv. 1°, tit. 97, nó § 
7°, vos conceda a faculdade para pa,ssardes provi
mento por tres mez'es aos Escrivãe~ da ' 'ossa Co
marca, não vos autoTisa comtudo para d'ílrdes 
provimentos aos Escrivães para terern Aiudantes 
ou Escreventes juramentados, como ó fizestes 
ar Escrivão .,dó Gel'al, e segirndo Tabellião da 
Viilla de Penedo, 1José Cados de Almeida e Sou
za, dando pw\'imento a.José Fernandes de Oli
Vf ira: o que vos advirto Pªra que mais o não f~
Ç\liS. El-Rei Nosso Senhor o ~andou pelos l\i1
nisiros abaixo assignadCls, do seu Conselho -e seús 
:qesembargadores .do Paço; João Pedro Maynard 
da Fonseca e Sit a fez no Rio de Janeiro, a 12 

de Maio de i817.-Bemardo José de Souza Lo
bato a fez escrever. -Monsenhor Miranda. -
Eernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho. 
-- 4 cita-se a ft. 54 v. do Liv. 2• de Registo de Or
dens expedidas peta Mesa do Desembargo d~ Paço. 

PROVISÃO DE 16 DE MAIO, 

Manuscriptb aúthe~l:ico. 

O Conde da Barca, etc. Faç'o saber a vós "Í)~ 
I.uiz l.\fauricio d'a Silveira, Governador ·c1a Uha 
de Santa Catharin:,i, que·Sua Mageslatle El-Rei 
Nosso Senhor, por decreto de 24 ·de Ab1•il d'ó cor
r1eote anilo, de que ·se vos remette copia a!;'signa
qa pelo ContadôT Geral respectivo: houve p'or 
~·em approvar a nomeaçã'o que ·se fez~ assim d-0s 

· Deputados da Junta da Fazenda dessa 1lha, 60
:rpo elos mais emp1'egaélos na Contadoria ~ella, e 
JJ:stações subalternqs, ,. c;~r}st.aJ1'1te&-. P,~ . rti-hi.ça~ · qu.~ 
~.aixa1,1 CQm p m.el\ll\O . d~cre.t<:>, vç,n.eendu·i eada 
~um delles os, Qrdein.aclos l.J.11,J;e na. me.sr.na se deola
i;ãQ' e qpe lhes h~o ' d~ ~er pago.~ a quartei& ,desde 
~ue principiar,~~ a, ter •0 ~leFe~çjo d.e seus empre_
gos ,na fórma .dQ EtSt,ilq . . O q,ue a,s5,'i,J;n.1ternis"onteo
dido e cumprir!;li<; . . ~0séJ.iµi.z da Cqsta 1,1•• Jti~ n.Q 
*io ~~:Japeir9 , .,.em ·lê, 4e l\i;ajo d~. 18.1 :~. ,,:_ An

http:me.sr.na


~NN.O .DE~.l~H:'l. 

tonio Marianno de Azeveao 'ªfez escrever:-'-Con d.o-o ':e cosehdo-9 depois de cóncluido, çi mesioÓ 
de da Barca. - Extrahida a· fl. 5"8 do Liv. 4º de instfl).mento, na fbrm.a da pratica ,geral e seinp,re 
Registo de P1·ovisões ~xpedidas 'pela Co(Jtadoria Ge observada, .que be a m.elhor i.nter,prewaa,l~i, e 
,.Patli.a segúnda Repartição do Thesouro. neste caso necessaria para .cqnciliar a disposição 

do § 2 • com a do i • §, á vistà da impossibUida
de de .se escrever dentro <le hu,m t~stamento, ,que 

PROVISÃO DE 20 · DE MAio~ se acha cerr.ado e cosi~lo. , . 
l\fonuscripto authentico. Quanto á segunda parte, se ;assentou, por hu,ma 

. ' quasi uniformidade de votos · ( cpmo aconteéeu -. O · Conde (la Barca, etc. Fa !J saqer á Junta da quanto á primeira parte), que 'as palavras ado.pReal Fazenda da Capitania da Bahia, que por de· 
tadas no assento de 17 de Agosto de ,1811 , que ·' ' ereto de 1 2 <le Março .do corrente anno, incluso deélárando a lei . deste fü. 80 do liv. 4º.da Oi:d., ' por cop~a assignada pelo respectivo Conta<lor ·Ge prohibem antepôr, pospôr , ou substituir porral: foi El-Rei ,Nosso Senher servido mandardes-' equipolencia as fórmas pres~riptas na or.denação,traetar a quantia de 1'3:400:/j) réis, com que nes nunca. de"vem entender-se de huma ohservanciá sa Capitania havia en'trado o fallecido Marquez supersticiosa da lei, a qual olhando só para ade Aguiat· para o emprestimo a qúe se pro- _ letra, destrua a sua verdadeira intenção ; mascedeu em virtude . da carta regia de 6 de Ou sim das formalidades subs.tanciae.s do testamento,

tubro de 1796, de cujo capital pri9c1p1ou o as quaes se não podem nem devell) confuQdir cgmmesmo Marquez a perceber por este Jleal Era a anteposição, posposição ou substituição de palario os respectivos juros do anno de 180.8 em vras que tenhão a mesma significação, designadas 
diante. O que se participa á sobredita Junta pela palavra equipolencia, ou com a ordem que 
para sua intelligencia e execução. Antonio Maria parecer . se"t determinada pela expressão do asCáu ·a fez no Rio de Janeiro, em 20 de Maio de sento.
1817. - Marcellino Antonio de Souza a fez escre Huma vez pois que no acto solemne de se apver. - Conde da Barca. :___ Extrahida do Liv. 5• provar o testamento se s•atisfaz aos requieitos da f/.e &gisto Gerai de Ordens expedidas ás .{untas de lei, a saber: 1 º coin a presença de cinco testemu
Fazenda, a fl· 28. nhas a todo o acto, com as qualidades declaradas 

no § 1 • 'do tit. 80 r{fferido; 2-º com a tradição 
ASSENTO DE 10 DE JUNHO. do testamento feita pelo Testador ao Tabellião ; 

5° com a declaração do Testador de que he o seu
Delgado. testamento, que ha por firme, valioso e bom , 

Aos 10 dias do mez de Junho de 1817, em Mesa . ou, nesta falta de declaração, com a resposta do 
gi-ande, sendo presente o Sr. João Antonio Sal Testador ao Tabellião, dadas as pergumtas decla
ter de Mendonç'a, do Conselho de Sua Magesta radas no sob redito § 1 • ; 4º com o instrumento_ 
de, Desembargador do Paço, Proc1,11·ador da Real de _approvação lavrado . na fórma declarada no 1 • 

C.orôa, Secretario do Governo na Repartição dos quesito ; 5° com a assignatura do Testador , ou 
Ne·gocios do Refoo e Fazenda, e Chanceller que de alguma testemunha por clle, ·va. fórma da lei, 
serve de llegedor da Casa da Supplicação, foi isto hc, declarando ao pé do sinal que assigna, 

-proposto qu~ para remover as duvidas que se tem por mandado do Testador', por elle não saber ou 

suscitadó, com muito prejuizo da validade e não poder assignar; 6° com a assignatura do 

firmeza dos 'testamentos, inquietação das familias Tabellião e das cinco· testeoounhas presenciaes a 

e fé publica dos Tabelliães, sobre a intelligencia todo es,te acto, desde o seu principio até o fim; 

dos§§ 1° e 2° da Ord. liv. ·4º tit. 80, e assento fica consequentemente firme e conforme á lei o· 

de 17 de Agosto de 1811, era indispensavel de acto do instrumento de approvação do testamen

terminar,; primeiramente, o lugar do testamento to; por quanto, huma vez que o Testador decla

cerrado cm que ha de começar o instrumento de r.e perante as te.stemunhas e o Tabcllião, entre

•ua approvaç~o, quando o testi;imento acaba não gando-lhe o seu testamento, que aquellc he o seu 

nas costas e verso da ultima folha escripta, mas testamento que ha por bom, fin:r1e e valioso, e o 

em parte desta, conciliando-se os ditos §§ que Tabellião fizer o instrumento da approvação na 

parecerem antinomicos; e em segundo lugar' parte do testamento, na fórma acima declarada, 

como se hão de entender as palavras do dito as fica o mesmo testamento válido, e d.o mesmo 

sento .que prohibem antepôr, pospôr, ou substi  modo firme e bom, que se respondesse ás pergun

tuir por equipolencia as fórmas prescriptas na tas que o Tabellião lhe deveria fazer, se o Testa-. 

mesma ordenação. dor assim o não tivesse anticipadamente declara


Assentou-se, pelos Desembargadores de Ag do; que o mesmo deve entender-se dos mais 

gravos e do Conselho de Sua Magestade, para requisitos da lei, cuja intenção he que a elles se· 

66Se fim convocados, quanto á primeira parte: nãa falte ; mas huma vez que o. Tahellião, Offi

que o Tabellião, não podendo começar o instru cial publico e de fé pela lei, porte por fé no ins

mento de approvação dentro do testamento cer trumento de appiovação, que perante as testemu

rado e cosido que não acaba no verso da ultima nhas ali presentes e declaradas, forão satisfeitos 

folha eseripta ~ mas em pQrte' desta' como pódl todos os requisitos da lei especificados na mesma 


' ~omeçar' , quaado acaba nas costas e verso da · lei, e especificando7os elle no mesmo i6strumen
-mesma folha, deve principiar o instrumento logo to; está observado o que a lei requer e manda se 
e \mm~diatamente no fim do testamento, cerran-· observe a hem da Iilier4ade de testar. 

'l'O!)IO II. 65 

'•' 



------

'ÀllWO DE 1817. 
E pllrá êeMtareltl tttltas " ll\llaé~él' dQV!das a 

estes 'tes'pe1t<is., áé~:atektbdo•!e n<ivas idem.anda~. 
que p<>ssão pelitutba:t e fi'à'n"Ju'illidàde des ThtIW
lias~ 'se toni'O\l este a!ts!mto deM-aràú'Jtio' :Oã(} t'itJ 
da lei, dê tmjà intéi'pi'etação sé trata, tnlls igua"'° 
mente do ·â'sserité a que si! téfel'é o !legunde qu~~ 
sito, que 1o mesmo Sr. Ghah'cl'!Uer, q'Ué l!~v-e d~ 
Regédo'r, mà'ndou tamar •e assign0u ootn oa De
se'thbal'g'àdo\'es de A.ggtavos, ilo Conse•lho tle Sülà 
Magestade, ·éfue neUe votarão......... c-0mo .Regedot, 
Saltet. ....... i>t. Guião. ~Ferreira Ca.stelfo.~Dr. 
Vetasques. ~Leite . ....._ Faria Guiã'<» ....... Fon&e~a 
Ctlütinh<>• ......_.. Teii'eira, ~Fonseca . .-.... Dr. Sicru:zo. 
Sampaio. -'Couti'n.he......... Veiga.'-'--Goli'les Tieixei
rà. =-Dr. Figueitedo.--C·ostà Feréi'l'a.~Ara·ujo. 
,.,___Dr. S<alinàs• ........, 'Tavt'lres de Sequeira.......... Borges 
e S'ilvá. ...._. Petéirâ. ~Pir'es. ........_ Teix'éka H•ome·m. 
......... o!maral........... Bragànça.~Garcia........Ouerreiro.......... 
Ferrão.Mir~trda. · 

.DECJl.ETO DE .f4 DE .JUNH-0, 

MannS'cripto autb'Ctl'l:ico. 

Havendopor-Oecreto de 2a de it\.bril de 1816, e 
portaria de~ de Mar~e do mesmo a1100~ feit~ 
mercê a Jo&é Gonçalves da Silva, Fidalgo da mi
nha Real Casa, 'à:e ·hwna Alcaidar.ia M~r :para se 
lhe verificar ..em huma vma q·ue seria obrigado '8 

fundar .nas terras que pos~ue na·Capitania do Ma
11anhão, com obri.gagão de aforar t-errenos a habi· 
tad0re.s branoos no eumero de .trintll. casaes,, -e 
.de far.er á ·sua· 1füsta cas.as ·de Camara, ·Ca<lêa e as 
mais deS:peq,as -da crea9áQ da mesma Villa ~ .erattoo
dendo ae que •e1le ·e os moradores da Ribeira de 
I~picui'u~Me1.,i!m; Ter.fie da Cidade ele S. Luh 
do Maranhão; me rep~·esentúrão as pT0:p-0t'Ções 
qlie este lugar tem para huma povoaçãe ~foi-a'Vel; 
por se achar situado na fertil margem.do Rio I.ta
picuru, e por ser aonde ..se faz a feira dos ,gados 
que descem dos sertões , promettendo .per isso 
g;a_n<les vantagens á po<voação, commercio e agri• 
oultur.a , nãe t-e:111do ,aliás (}S seus moradores f-0r.ças 
sufficientes -para edificios neces.sarfos á formação 
de huma Vil'la, q:u:.-ndo eu fosse .seorvido maodac 
cr,.oar para evitllr o inoo.tnenieote e igrav.es inoom
modos <Jffe 'elles soffrem nas sua.s dependeneias 
j·udicfaes, send-0 ·ohrjgadas a recor:r.er ás ía-Utori
<lades civeis na distancia de quar.eota legeas: hei 
pC!>l' -b'em qee•, sem embargo de rião pesmir i() ·di 
to Jesé ·G.QRcçal:v_es ~J.a Sil:va terreno proprio .n<l 

sohored.ito lugar 6e íl'tapi-Ourl!l-Merim , possa nel
le verificar 'ª Viilla que de;ve f1;1o1ad'a.r com «lidas 
as elau-sala<;- do Tefevi.do ·decreto e pot-.taria, eom
prandt> paira este ·efi'eite as terras qae .for~m pve• 
cisas., e que -lhe off€recem .os moradores da~ue1lé 
lugar . .A l\ll0esa do J}esembargQ do Paço -0 .tenha 
assim entendido e faça eJGecutar, expedinde nes
tes l!l'f'mos ·os cempetentes •desp·achos. Pailacio tdb , 
lli.1> de .J.aTieirn, ·em ~ 4de.J unhe de 18,i 7• - ·Gom 
n il'Ulirica de E1-P.ei Nosso .Senh.or. - ,Aah.a-.w ta 
fl. •2'IJ , do .Lia;. 11. • de Re.gistct;s de Docre-to6 -e ..J /.va1vi6 
da M~s« 9o l!Je6e-mhargp .d~ J'Ufo. ,, 

l>R<liVlSÃó D'!"" 4 b:B Jt!LH<t. 
Manuscripto aulbcntico. 

João .Paulo ~erra, et~. Faço 11ahu á Junta 
da Administração e Arrecadação da Real Fazenda 
da Capitania de Minas Geraes, que constando na 
real presença dé Et-Rei Noss-o Senht>r a preten- · 
ção que tem tido os Governadores' Interinos das 
Capitanias 7~ tomarem a Presidencia das Juntas 
de Fazend'a, 'q'1lahdo por ausencia .ou fall'eci_tnen
fo dos GovernadoTes tem lugar o Governo in
tel'ino na 'fórma d·a lei~ . foi o tnesmo Senho1r 
set'Vido or~enal' que se declare ptir incompe
tente hum:i semelhante pretenção, pois que Q 

methodo ·e forma com que <se deve admini9tra1· 
a- ·sua Real Fazenda se acba estabelecido pelas 
cartas regi-as das creações das Juntas, :sendQ 
delbs Presidente o G~vemador da Capit1rnfa, 
havendo sessõe'S nos dias determinados, lo
·go que se reunáo tres vogaes, ainda quie se 
:tche ausente ou 'impedido o Governador, ·ser
1"ind·o nestes casos de Presi-dent-e o l)'eputadu d•a 
Juhta a quem competir p'ela sua antiguidade ou 
graduação. O qu'fl a mesm4 .Junta assim terá ·en
tenaido e fará executar. DeZiderio Candidu ·de 
Àzevedo a foz. Rio d~ ;Janeiro, 4 éle Julho de 
i817. -Antonio Marianno de Azoevedo -a foz9es-' 
crever. -João Paulo Bezerra. 

Expedirão-se cil·culares do mesmo theor para 
as outras Províncias. 

Ea;tmhida a fl. 74 v. do 'L'iv. 4º de Registo de 

P1·o-i,,isões ~.vpedidds peia O<ftl.'l:àt:loria Ge1·al c,ta segun ~ 

da .Repa1·t1ção do Tlzeso1t1'1J, 


1 

RltSOLUÇÂO JjE li 'DE iUL'JIO, 

.Manuscripto authentico. 

Fpnt:isoo Xavier Ribeiro, SoUicitad.or do Con

selho da Fazenda requereu, pedinde augmeooo de 

ordenado, p:o-r ser :rimito .dim1n1Jto o que presen

tementJe tiem. Informou e lDesemhargador Juiz 

dos 

1 

Feitos aa Corôa ·e Fazeçda, qllie senUo mlili 

oo diminttto o :oiidenado de '6e;jf; 1'éis .annuaes, 

está .o supplicante no.s .tel'.Dl.os de se lhe augmen

tar 'º ·seu 0i1'demado, a exemplo dos dous Sofücita- · 

<OOii~s do Ooaselho da .F.aze-nda de Lisb.ea querem 

cad~ 1cada llllilm 42.a.:t/J ~éis, 11Jlém de_hum :pot' cen

to que levã:G idos-Ornhe1r0\S queicob~opara ia Real 

Faz~:nda por execuções vivas; que -como poTém ' 

.i 1sup:plicanie he anico neste officie, e V'CIDll só

. mente a perceber 10:s emolumentos das eoce~111.piies 
da J.1~eal F.azen11m, .tanto tio •CoRselh'@ c01m0 nQ 

J-ei7l~ •dos F.eitO's da Doróa -e Fazemda, Ute pai·e.c11 
qnre .se i:he deve i:mbá.brar o •011denad'O snnuol "1e 
32o'l/? réis, ficando por esta manei a ·em ·pr@p.er
~ã:o hem ·comvensado o seu offici@,, ,pnr dawer ,._ 
mestr emprego outr.o Ofilcial per quem se .ihajão 
de :nfp•ar.tir os e,molutnentos ,das :e11ecuções: Pa
rece -ao Gonselho ·o meslW!> •g\1.e ra.a 'Desembarga· 
dor foiz Jinrfo~ante oom -:qu~ 1se -eànform:a. .W:t1., 
e'IJlll 9 de Ji>ezembr.() ide lIS.1:6. 
• Jl1asoltcFiio. - ~~moe ·pareoo. .P.alncio1da .Rea ~u~-
1la,, 111 ide Julho.de 1°S1!7. ......_,cJl'.Cha.-& no Li~. ••º 'lk 

R-eg~;sto di • (il(,7$u{t~ rkJ lJ.onu.lllo.r/.a .F..a:u»uitt, a 11· 

8a 11. 
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, ANITO DE 1817. 
' ' 

CONVENÇAÕ DB ~8 'DE JU'LBO, oontf'ao~antes declar.iio qqil eltas eopsiderão eomo 
trafico illicito de eserav,os, o que, para .o futuro,

CoU. Br.az, -Delgad1i.
' . ,, 	 houv;esse /ie ue fazer em taes oirounstancias eomQ 

f!S seg11intes, a saber:
CONVENÇÃO addícionat ao tratado de 22 de Janeiro de 

1. º Em navios e debaixo de band~ira bf'itanni~1815, entre os muito altos e muito poderosos Se
ca, ou por eonta de vassaUos hvitannicos em qualnhores E,t-Rei do Reino Unido de Portugal, Brazit 
q~er navio, pu debab:o ·d.e qualquer bafildetra tJllee ,,tlgarves, e EL-Rei ao Reino Unido da íf1'ande 
Seja,_ 	 ' Bretanha e Irlanda, feita em Londres pelos Pie. 

2.' Em nav-ios 'p@rtugue11es e~ todos 6S portos, n!J10tenciarios ae .huma e outra Côrte, em 28 de 
ou par~.ens da C::osta d' !Mca que se ach~o pro/uJ,lio de 1817, e ratificada por ambas. 
hibidas em 'Virtude d-0 aFtigo I 9 13.Q tratad0 de ~~ 

Sua Magestade El-.R<eà do Reino Umida ele Por de Janeiro de 1815. , · 
tugal, Brazil e Algarves, e Sua Magestade El-Rei 5." DehaiX!C!l de band.eíra ·portugaeza ,ou 'brit11D
do Reino Unido da Gr.am-Dretanha e J.rlaada, ad-' nioa, <JU-ande p-01' eonta de vaasallos d.e 'outFa ·po
herindo aos prineipios que manifest;írão na de. tencia. • 
clairação do Congresso de Vienna .de 8 de Feve 4. º P1or nn•i.es portuguezes que'ae d~s·tinas&eD;l 
reiro de 1St 5 ; e desejando preencher fielmente; par;i hum porto qu1jlquer fóra das domi.ni<>s de 
e em. toda a sua e!X'térisão as mutuas obrigações Sua Mag-e~tade Jfidelissírna. , 
que contraotárão pelo tratado de 22 de Janeiro de Art. 2.' ..os territorias 1ws ·quaes, segundo o 

' i815, em. quanlio não chega a épooa em q:ae, se tratada de 22 de Janeírn de 1Sd>, o commef"cio 
gundo o theO'r do artigô 4" do sobredito tratado, dos negr-0s fica sendo líeito para os 'l'assallo~ de 
Su;a M'1gestade Fi,delissima se reservou. de 'fixar, Sua Magestade Fidelíssima, são~ ' 

0de a((tmfo com Sua Magestade Britannioa, o tem 1.· Os te1'l'itorfo_s q-uc a Cor-Oa de 'PoFtugal pos
po em que o trafico de escravos de.verá cessar in· sue nas Costas d'Afoica ao Sut do E·quador, a sa
teframente, e ser pro1:hfüido nas -seus deminíos; ber: -na Costa -0.l'ieat•al da AfFiea, o terr1!f:orie. 
e Sua Magestade El-Rei do Reino Unido de P~r compreheaditlo ent'l'e o Caho-IDe'lgado e a'.Bahía de 
tagal, Brazil e Algarves, tendo-se <0briga·do pef.o , Lourenço 1\'!af'qnes; e~ n-a Costa Occidental todo 
artigo '2º do mencionad.o trntado a dar as provi o ten-itorio comprehendiido eatre o -Oitavo ·e deei
d.encias necessarias para impedir aos seus vassa1- mo oitavo gráo de latitude meridional 
los t@do o com.mercio iHici.to de esera;vos; e t;_en -2. P •Os 1:•errilio.rfo.<i da .C~&ta <l.à A.fl1ioo ·ae Suil do 
do-se Sua Mag.estade E'l-Rei ,do .Reia<'l Unido <la Equad'Gr -sobre as quaes _$-ua Magestade Fidelíssi
Gram-Jlretanha e Irlanda obr·i·gado Ili.a sua parte ma deda.roo r-es'e.rvar seu·s iiireitos, ·a saber: · 
a ·adoptar, de acordo ~~m .Sua Magestade Fidelis .Os 1ierrrtoúos de Mo~embo e de Cabinda ea 
sbna, .as medidas neeêssa:rias para impedi·r .q,ue os Gosta .Oriental da AJrica, desíle o quinto gráe e 
na'V'i<'ls portuguezes que se em.pregarem no com doze minatos até oitavo de latitaâemeri4i6naL 
mcr.cio de escravas, segundo 'ªs leis dio .seu pai'L, Art. ·5."' Sua Magestade Fídelissima - s~'flbriga, 
e os tratados .existentes, não soffrãa perdas e en~ dentro élo espaço -de dous ·mezes, ·iiepois da troca 
oontrem estor-vos da parle dos 1eruzadores brita!ll das ratificações éla presente COÍ'lvenção, a prnmul
nicos: Suas ditas l\'Iagesta<ies de'rerminárão fazer g-ar na ·~'\la Capital, elJ.oge ·que fôr·possi·vel, em te
huma con viençã(!) .para este íim; e "ha';vQQ,do no do o resto - dos seus Estadas, -hama 'lei determi
meado sens Plenipotenciarios .ad hac, a saber: nando as penas que ínc.orrem ~odos os setts ·vas

Sua Magestade El-Rei do fieino Unida ~\.e Por sallos que para ~ futuro fizerem lhum trafico íl1'i
turgal, BrazH e Algarves, ao Illm. e .Exm. Sr. D. cito .de escrãvas; e a renovar ao mesma :tempo '9. 

Pedr.o óle Souza e ilhlstciin, <Conde de Pa'\niella, pro'hibiS!áo já ·e-xi-stente d.e 'importar escravos ·no 
do seu ;CO'nselho, t:•ap<itii·G dá sua G-111·a~da Real da Btiaúl debaiK-0 de 0L1tra bandeir.a g-ue não seja -a 
O@'l'l'.\panhfa ..llrlemã-, Comimendador cla <Ordem .ae pol'tugNe~a. ~E -a este 'l'e·~peito ·Sua Magestade Fi
Cwisto, Grão .Cruz da @rdem•de Ca.Plos II1 .em de1issima con:fo·rlllará, quan·to fôr;possivel,.a fog'is-· 
Hespanha, .e seu Enviado Extraordinl!'fio e 1\Uni& laçãb 1port11gúe21a rlom·a le.gisfação aeti;1:âl da·<J;ram
tPo Plenipotenciario 9.unt'o :á Sua Magestade Bt>i Bvetalfiha. · ' 
t'ltDlliioa; e Sua Miagestade iEl-Rei 'do JReino 'Unido A·itt. 4·" !f.od.o o navio ·portuguez -que se desfü
da Gram-Bretanha .e 'h-laRda ao m·uiÚ> ihonratllo n ar para fazer o eammerc.i•o de 1lSOraY.0s em qua1l
Ru:bert0 '811:eiwia11t,, W.iseonde de :C astlerea-g-11, Con quier 'Pal'te •tla -Costa da Af.rica ·em que este éom
sefüeiro de Sua dita 1M131gestad-e no•seu ·Con~lha mercio fica ·sendo ·lieit<'l ~ lleverá 'ir·munitlo de hWH 
Pr'ilV!ado, 1Memb110 àt> isel!l Parlamento, ,Coronel pnssapet.lte 'l'eal, conforme -a0 formula1'io anneirn 
elo fieg:imefl'to de Milícias ·de Londonde'l'ry, Ca ú presente coa v-enÇáo, da qu1l'l ·o mes-me fo.rll!u
v-aUeire ida muito nahne ú11dem da -ãar1ieteí1ra, e Im•io faz paTte 'integrante; ·o· pa-ssaporte de·ve -SQr 
se.n J>r.ia'Cipal Secreta<rio de !Estado encarregatlo eseripte -em po'Ii~u-guez, eom -a 1:raducçáo-aut'him
da 1~a;rtição d'Os Neg:lldi.os 1Es'l!rang.eiro-s; , •os tica em ingfoz •un'iâ.a ao1âtt0 'pass·a-porte ·, 0 qvát · 
quaes, ~ois .de lha<V.erem. t'l'.ocaélo 'ºª ·Setts plenos cle>ver'á ·Sei'. ·a-sSignai:lo pela ~finffltro da MaPitt1la, 
poderes 11esp:ecti:vos, que we ;achárão'-filD. boo e i:le pe'la que -r~pei•la aos mrvfos qtte -sâh'iren.1 do ~J!io 
l"ida rorma, ' convierá@ D.OS 'Seguintes 'arfigo>s' de Janeí-ro ·; para 0'S navíes ·que sirhtrem dos 'Otl 

•rt. ~ ... -O 1obj.ee.li0 d.esta100nvençãolhe, pot''paF-• tl'0S p&rtos ·de 'Dreiil e mai-s-tlominios d~ •Sua Ma
te ·de 1anfuos es .Goiveroos ef1t,<>ifar ·mutaamente•que gesl'aae Fitlelís5ima lfóra i'la Ettropa, ~ 'quaes se 
a'8 sruis nssaU~s Te11p:ootive>s 11ã-O lfa!,láO o 1Com destimwem ··para ·o dite ·commeret'(), <Vfi passap9·r
me11em.iditicibtl '4le 1ee.ot·aw1~15. i'\is duas '3:1.tas •pr~ . tes ·sei•üõ 'fls6ignaUas pelo 'Ga·v-ernali1>T é 'Capi't'á<> 

, , 
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General da Capitania a -que pe11tencer o p~wto . . E 
para ·os navios que, sahindo dos portos · de Portu
gal se destinarem ao mesmo tra&co_, o passapor-, 
te devera ser asslgnado pelo· Secretario .do Gover
no da Repa~tição da Marinha. 

Art. 5. ºAs duas altas partes contl'actantes, para 
m11lhor com:eguirem o fim qiJe se propoem de im
pedir todo' o commercio illicito de escravos aos 
seus vassallos respectivos, consentem Qlutuamen
~e em que -OS na.vi-0s de guerra de ambas a; mari
nhas reaes que, pa~a esse fim se acharem munidos ' 
das instmcções especiaes de que abaixo se fará 
menção,- possão visitai· os navios mercantes de 
ambas as nações que houver motivo razoavel de 
se suspeitar terem a bordo escravos adquiridos por 
hum commercio illicHo; os mesmos navios de• 
Guerra poderá(:) (mas sómente no ,caso em que de 
facto se acharem escraYos a ho1·do) deter e 1evar. 
os ditos navios, a fim ele os · fazer julgar pelos tri
bunaes estabelecidos para ,este effeHo , .como 'abai
xo será declarado. Bem" entendido que os Com- • 
mandantes dos navios de ambas as marinhas reaes 
que.exercerem esta commissão , deveráõ observar 
estricta e exactamente as instrucções de que se
ráõ munidos para este effeito. Este-artigo, sendo 
inteiramente reciproco , as duas altas partes con
tractantes se obrigão huma para coin a outra á in
demnisação das perdas que os seus YaSsallos res
pectivos hquverem de soffrer injustaooente pela 
detenção arbitraria e sém causa legal dos seus na
vjos. Bem entendido,- que a indemnisação será · 
sempre á custa do Governo ao qual pertencer o 
cruzador que tiver commetti<lo o acto de arbit;ra
1.iedade .. Bem,entendido tambem, que a visita e 
a detenção dos naYios de escravatura, conforme 
se declarou neste artig·o, só poderá-O effeituar-se 
pelos navios portuguezes ou britannicos -que per
tencerem a qualquer das duas marinhas reaes, e 
que se acharem munidos das instrucções especiaes 
annexas á presente convenção. 

Art. 6. º Os cruzadores p.ortuguezes ou britan
nicos não poderáõ deter navi~ a.l~um de escra,•a
tura em que actualmente não se acharem escravos 
a hordo; e será preciso para legalisar a detenção 
de qualquer naYio, ou seja portuguez ou britan
nico, que os escravos que·se acharem a ·seu bordo, 
iejão effectifamente conduzidos para o trafico, e 
que aquelles que se· acharem a.bordo dos naYios 
portuguezes hajão sido tirados daquella .parte da . 
Costa d' Africa onde o trafico foi prohibicl.o ·pelo 

r tcatado de 22 de Janeiro- de 1815. 
Art, ?· • Todos .os navios ele guerra das duas 

· nações que, para o futuro se destinarem para im
pedir Q trafico illioito de es1,:ravos, iraõ munid.os 
pelo seu proprio Governo, de huma copia das ins- · 
trucções annexas á presente convenção, e que se
ráõ con&ideradas como parte integrante della. Es
tas instrucções seráo escriptas em portuguez e em 
inglez, é ,assignadas para os navios de cada huma 
das duas potencias , pelos l\'Jinistros respectivos 
_da Marinha. A_s duas altas partes contractantes se 
reservão a faculclad,e de mudarem em to_tlo ou em 
parte as ditas insirucções; conforme ;is circU.ns
tancias o exigirem., ~em entendido. todavia, que 
·ae dit~s J,D.Ud,aQça~ não se poderáõ fazer se.não de 

commum accordo, e c'Om o, consentimento das 
duas altas partes contràctantes. 

Art. 8° P\,ra julgar cõm m'én"os demoras e in
convenientes qs navios que poderáõ ser detidos 
como empregados em. hpl\l :éommer~io illicitb de 
esc_ravos, se estabele1,:eráõ (~o mais taPdar den
tro elo espaço de hum anno , cl~pois da,. troca dàs 
ratificaçÕe$ da presente pon',ve'nção) duas Coinmis
sõcs inix:tas, compos~as de hum num,ero igual de 
indi viduos das duas nações, nomeados' para este 
effeito pelos seus soberanos respectivos. Estas 
commissões residiráõ, hu·ma nos domínios de Sua 
Magestadei! Fidelíssima, , e. a outra nos de Sua Ma
géstade Britannica. E os dous Governos declara
ráõ na época da troca elas ralificações da presen~e 
c01wenção, cada hum pelo que-diz res}leito aos 
seus proprios domin:i·os, 'ls:lugares da r'esidencia 
das ·solireditas commissões; reservando-se cada 

' hurna das duas allas partes contractantes o direito 
de mudar a seu arbitl'io o lugar de residencia da 
Com missão que ;.esiilir nos seus Estados. Bem en-, 
tendido todavia, que huma das duas commissões 
deverá sempre residir no Brazil, e a outra na 
Costa d' Africa. · 

Estas Commis~ões, julgaráõ sem appellação a~· 
causas que lhes forem apresentadas e conforme 
ao regulamento e instrucções annexas á presE:nte 
conYenção, e que seráõ 1,:onsideradas como parte 
integranle delta. 

A1•t. 9. º Sua l\'lagestade, Bl'itannica, em con
formidade ao que foi· estipulado no tratado de ~2 
de Janeiro de 1815, se obriga a conceder, pelo 
mo~lo abaixo explicado, .indemnidadei! sufficien
tes r todos os donos de navios portugue~es e suas 
cargas, apresadas pelos cruzadores britannicos 
des~le a época do 1 º de Junho de 1814, até a 
épor a em que as duas Commissões indicadas no 
arti~o 8° da presente convenção se acharem reu
nidítS nos seus l_ugares respectivo~. 

As duas ãltas partes cont.ractantes convierão 1 
que todas as reclamações ela n,atureza acima apon
tadai, seráõ. recebidas· e liquidadas por huma Cora
mis!;ão. Mixta que residirá em J,ondrés , e que . 
ser~ composta de hum numero igual de indiYi
duos nomeados pelos seus Soberanos respectivos, 
e debaixo dos mesmos princípios estip'ulados pelo 
arti.~o 8° desta con ve!lção ad~icional., e pelos de
mais actos que formao parte rntegrante della. 

A sobredita Commissão entrará em exercício 
~eis mezes depois da troca das ratificações da pre
sente convenção, ou antes se fôr possivel. 

As duas altas partes contractantes convierão 
em que os donos d@s navios tomados pelos cru
zadores britannicos, não· possão reclamar indem-· 
nidade.s por hum maior numero de escravos do 
que aqueUe que, segundo as leis ,portuguezas ex
isteptes, lhes será permitticlo. de transportar, con
for!re o numero de tonelladas do navio apresado. 

As duas altas partes contractantes igualmente 
c.onvierão, que todo onavio portuguez apresado 
corrf escravos a bordo par_a o ~rafico, os· quaes le
'galmente se provasse terem sido embarcados nos 
terdtol'ios da Costa d' Africa situados ao Norte do · 
Ca~o de Palmas, e não-pertencentes . á Corôa de 
P.o,r tugal; assim · como· que todo o ·navio portu- : 

1 I ' 

. ' 
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~cz1 ·àpres'ad-0' eó'MI ~~ilav·aiu-11ai a-b0rd'o - pa,~a ;t/ 
·tlra'Oc'ê ; ·se'ls Jrte:tes ctepois dai 'ttló'cá1 da:s·rattlficau 
ç6es do>traliad01·de' 2 2 ide>. J;âitei.110 , 'd'I 1S ~5,. 'é' a: c1 
'cft1à'F se po'de'I' Jf1't11iia:r· qtete ·:i;s dit:~5,esora•V'i:ts •l1óü.<4 
-vessem' sitféJ<em1~-arc1adosu rem .patag-enis· 'i.là t:·ds1a' 
d1".Mhcà si.tná'dasr à@ Nortéi d'al :iilqua·cl'or',: d~o' té• 
tià~· direi-to à' t-Mla>m'aiit indl()'.ft1hiidttde 'à~1glirfia'.1 
• , Nrt. 110, 0 Sú:a M1ag:·(jsiJatle Ilrita111Aifea S'e olir~g!~ 
à pagap., é ma<Ís taiilda"r ii'ó' esp·a>~o · cte· h'o.m1anrfd 
flreiP'ois' -cfii:e cad1a senteô'Ç-'a ' ffüi dadlálj as' s'O'à:irn-a~ 
~é' pelás (i}arum~ssôes Dil<enciotta:1:MS' Fià's>a-rl!i'go5 
precedel'itesi foMifi ooIÍc'édidasiíl:Os indNicJluss•qué 
H'Verem d~relitoi ·de ·às·11ec'lalJ:ri'<á\t: ' . • 
' A:rt. íl1'•º· S'ú~J Ma>geetlal(J1e' Bflifürthfoá•se; ·0,~ri'g'á 
'f@'tltn·aim'e!Hé' ·a: ·ptigar· á1s 5tloiooo Lá~· de indl'!m~ 
füda1:fe1 i estiipufatl-a's' ·pélá 1cíil1i-vén~ãd (fü 21F~' de 
J1áhíéi'tld de (118r5 ,, a· fà"v•ór' (tios · donos dos' rtâ\ii!ea 
pottugú.e'z~s• aprésad(i)s ' p'ei:o§ " eru'zli.d'ói~os Hf"Han.1. 
·dÍóô'S, "a:té•{! epada'•cl{} 1"" 111'!i Jiafiieiro•cl.ié',18'1.1.'b à 't!>'S 
termos scgttintcs, a saber :J ' , 

€> }wllTl'eiró• pilgal'11ente'·~ d~1 1 5&,aoo Ls. ·seis 
rtiez'eir i!lGp(i)is . d:a fi'oca1d1as tatificaÇõeg d'ai prel.. 
'Sente <lo·f~ltcn'Çâó ; e às 1•50,000'1 :ts; resU!ntê§, 
àS'sim' é0mo os- jtfi!os de 5 p'ot' é'efl1o devidos 

• 	 s'Ohf'e' t<3'da· a somma11 d~·stle ó· dfa· da tróca das 
ra:tifie·açiões' d'a: con\!el!Jçào• de• 211 , de Janei'ro de 
1'8>1'·5, seráõ pa•gas nove me11C's depó~s da tflo

-O_a da ratificação da presente ,conve·I'ição!. <~rs jll 
1•bs devi'<fü-s sel"áÕ' ab~:\'i'ados áfe o d.ia do un-imo 
pltg-amerttó. Todos; o~ solM\edit'o's p13'ganrént'ós se~ 
l'a~ feitbs ' em Lontllfes aó MrltHllt:r'ól dê· 'Sua' MáL 
g'C'sMdh Fidelissim<ál iu'nto• ü Sua Ma-gestla'~e' IBiii" 
tllttnié'a~ àtl<as1-es:soa5' qJ:Je1 ~il·a'Mli!g!ést1atlê FiieleJ.is
snna houiver pur beH).'1 de á'utpr-'fsa'r p'tlrá · e~~ efl 
feiro-. , 
, A'.1•t<.- 112. º Os> acto&i ou -instrumentos ánne:fàs' li 
ptiesente conven·tão, e •que forMão, pláiitl! ' id:e: 
grante d'eliia, sã'O oS' se~uifiires : · ' •1 

Nl. º 1°· Forma'lario de p•a~saporte' J}altá o!J!,n•a
vi'Os' mercantes p:orrugtl'e'zes•qii'e se destinar.em aó 
traficá licitá' de <?scrav,atura.. · 

N. • 2J> ln!Y1:.t'l'lcções1para·os navitls dégitretirá' das 
duás aaç6'es· que· forem desti•nad\JS''ª i'n'lpE!'dir 9 
tfàficfa,.rl'lfoito' ele éséi:<avosi · 

'N"• 5,• R'e~'ú'lamentó' parai' as·Côó'ímissQ.es•Mti.x<: 
tas que ~esicl.iráô • n~ C%1sta d'Afriea: ~ ·no Bríízi'l~ 
elíi lto'ndres. ·, 

.1ht•.:, 151 º' A> :flrésíftHe c0t1ven9ãro·séi'íf r'ati.Jica
dá•, e' àS ' ra1'ifioa•çõe& s·erao tro'oa'das· no Rió' de . 
Janeiro, "riO'terino de quatl•ó 1fire~·es ,, e' mais tar
d.att, depois' d111ctait!a•dó diá dií sl11a as'sigo.a:tlf.Pà'. . 
, 	Em· fê do•·que! e& Pleinipo'tenoiarios respecfi.. 
~os a-i ássig.áârã.\11 e seHá't<io' cem1o s~llo t dàs s'àa§ 
atma&. 

Feita etp J,ondres, aos 28 dias do m'éZI cl,;é ' Jü"
J:l1o• d'01 aen~' dt'IJ Nàseimiettto" die Nossai Setflfor 
iJ~'suLG IJ'.risto de i18 t7.--"'-e0rrcfe ·d'e Pálmé'flll " 

, 	 ... ,, t' ~_ ..F-:•;, _;N'. 1.t it \1 

Fofohlttf:tari'Õ 'd~p'lls~11pórt~ //a:td' a~· émb!i1•cli'(iõe<s'pbrtri.: 
'lf/U~s · qtte· sb dfitlhdrfm ao' t1•1ifiéb· tr>ctfti1 d,c es~ 
dr8/os~ r. f, ·r , .'·· , , , 

. (E,ligár:'dà:sidrtfüi's re'at!~.'j 1 e · 
,\ft. , ' ' jf• !. " 

<.F.f•• 1• • Ministro~ e1Seorefarie deiEs&cfu<dos1Ne
TOl\lO II , 

g'óé'i<HJ •eta>. Mlà11i11Há' é•i!lomi-nio's ,uttítakinrfoós~-•êtaiy 
:em.•; (1Su~Govertl'ad'(!ill· y (ftr Sé~ilgtad:oi cl/O' ,~©'>'Vlertn'-0 
de 'J.i'f©:tUlgaJ1,)i ,,[ li "", • " e ·b: '" " . 

Faço saber a todos que o presente· pasS'á'p.óitt"é 
1	 1'\'i11Íém ,, EJ!l!l ~; O' n1ávM .dufi'Ci~rnad·Oí ~1 J,J, d:t·.' . . to

Fl~ít'atla&, ~éiVando; ,._, :- hom.eris:·dfi: trip:U.til'ção e. ;· . 
passageiros; de que he mestre. . . . e dono.... 
Portuguezes e vassallos ddte~Reino Unido, segue 
viagem para os portos de.... e.... e Cos_ta de ..• 
êlonde •b'a de voltai ' pàra. , , . • '0's1 a'H'ós· ftí'estre e 
d:ond-' fühend'o pri'ni'éiro . ·pi:e~a<P@: .o j'ilramcl1Hó 
necessario pé'rant<:i· all!fe'à.l' Juôfa' d'o11(l'ô&iner'ôio 
dest.a C~p.ital (ou Me,s~ . qa Ins!te~ção desta Capi- ' 
fanfa)' ,' :e tencfo pÇo·vado 1~âlm~í'ire gud n'ó d'íto 
navi0 _e c'arg'a não têip par'fé'pêsso'a ,alg~ma' es:
frang~fra' com'o' sé mostra"p1

é'fa certírfãó ela m'ês'..: 
iria' Reàit'íuntii {ou d~ ~fesa' áa ,In'~pecçã:o)'., que 
vai arl.q ~*ª ~ éilf~ passfip·ôrle. Os_'. dít'os'~ •.. mestrlê 
ê.... dono' do âi\:'o· nâfi~, fica:ndb 0Jjri1g·ad~s a 
~ntraf uôiéamente:n'ágúeÜés ' porros ah Cos~a a:r 
Africa ond

1<{ 0 tranco 'c:i~ e~'éráva't'ura lí'é perinh'
fido aos v'ass'ali'os" do Réiho 'Qnidó, 'ele Por'fúga!? 
Brazir e Algarves , e a' 'vol'iar a~ la .pará ~ualqúér 
dos porto~ . deste Re\rio, ({ode ' ifói'.ca'b?ehte. ll1ies 
~er~ petãiíi~rido d'esemb"~rcar os escravos q'tfe 'fróú
;x:ereni·, d'epois de fei: satisfei'tó' ~s fotmalidad<l~ 
rfe'cessarias, pa'rà mÓ'Sfrar' 9ue.: se foml k-m fudó' 
coóformádo com as· deférmirfacÕes do al'va\:ú d~ 
Mi,â~é N'o·vémnro dev 1. 8' i5'.,i1~eÍb: qual Sua Nláge's

• tá'âe' foi servidl:i feguiá'r" o' transí;1ótte cl'e e'sàá~ó'S 
d1:H'.:ósfa 1fÃ.fricà paA ô-S seus ·d'onHMds' ct6 B~:i-

, z'ii'. 'it;d'eixan,d'o :~ne.s d'e ,c'íntípéit· qualrjti"eJ aes~'$ 
éõnâi'çõe·s;. ft~aNiõsuj'eit'ó~ :'.is'peha~ imp,ostás' ~él'd 
a~vára de ('") 'confra aqliéll~~ que lizere~ o trafidQ 
de' esc!ra.vos· de huma maneira illi~ít~ . .E"pol'é)'.tie 
ni tda ou volta pódi ~êt éó,éontradô erd,qu~ésquet0
mares ou porfos pelô$ Ca'bos e-' 0.l:ii.ciãês' das nàós 
e mais embarcacoe·s di:í mesmo Re'ino : ór'cUmá . 
El-R'.e1 Nosso Sé.nli.or. 9úe,lhe não pon.h'ã'd impe
dimento alg.hm, e recomménda aós á~s. ArÍháéla's·, 
Esquaâr'as, e maiS' efüliarcâ1çoes' do's lfeis, Pri'ri
cipes, ~lepublicas, Potenta~gs, amigos é a·JI'iad'os 
désra· Corôa, que lfie não émHárácerd' seguh' a 
sua viagém , antes para á fazer~ lh'e lêem a aj1Hlà 
e favo1' de' que riêcessit'at; · na cêrtêi'a d1

é que a·M 
recoJilmendados pelos ~eus P.rincipes se fara pela' 
noss~ parte o' riíe-s'i'rio e ig'u'al"t'ratame'ntó:- :Em·fé
do gue Sua 'Magestade' lhe ma'iiâôií''dhr es't'e pas
sapofte por mim assignà'dÓ é s--ellad6 c'óm o se1fo 
gi-arlB.e das _á'rbias rea'!fs'; o·qiialj1'às"saporl:'e ~~l'érft 
sómente pdr. .. '. e só1 p'or numa -vi'agétn: Dado 
no Pal~êíÓ d~..•. ' aos. ~ . . dias do mez d'e•... 
do a·n'no tio nascirhentO d'é Niosso.; Sêhhor J'e~u~ 
c'l:füsro.- · 1~·1. , •• N~ 

• f ~ ;.... ·" 

_,	Por Rrdem de s.. Bx. , . 

(!)<oimci.al:1que-~ laviro:u~o lpass-apo:rte•· . 


iBste·.pasll111J.Mil:nt1t·(nP1,;-. •••}·autómsa>l'l ~'tio nelle 
ro~acieo'a'cl.-0; a:-l'étar' a. s:ê'1J1 1borcl.0,. cle,1hurnari;~·;r 
ql!>l'alquér Iium~re de esooa:voa,,não ,exeedentle.•... 
sendo.•.• por tonellada, conforme he permitti 

e 
~·) 1Este al.vatlá deveF'ã ser1·prbíiitilgáâci <em1 cl:ll\lt~qhetrci'.I' 

do art. 5° da convenção addioiblla1'dé!l8l d.i1Jt'illitiider11h7~ 
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25~ A?iNO· DE 1817. 
do pelo alvarb. de (*) : .. , e.xceptuàndo sempte os 
esora;vos empregaP.os como ·marinheiros ou c~ia, 
dos, e as crianças nascidas a bordo durante a 
viagem. , , ; . ,, ,. 

( Assignado como passaporte ,pelas autoi;idades 
portuguezas respectivas. )-Conde de-Pahnel!a.. 

' 
'·"N. 2. 

Instrucçõ;s d~stinàd~s · pa~a o~ navios de guqr~a por
tuguezes e inglezes que tiverem a seu cargo o im
pedir o cormner;çio illlçito d~ escravo~. , · 

Art. J. o Todo o navjo ne gµerra portuguez ou 
b1·itannico terã o direito, na cónformidade do ar
tigo 5° da conve.nQão ~clÇliclpn 'aI da data de h.oje, 
ele visítar os uavios -mercan~es de Liuma ou de ou
tra potencia · q'ue fizerem real.mente, ou fpre~ 
suspeitos d~ f~zer o commercio de , negrns ;' e se .ª 
bordo delles se acharem es.cravos ' · ,confo,rme o 
theor do artigo.6,º da convcnçã;o ad'd/cional acima 
m encionada, e pelo que díz resp~ito a.os navio~ 
portuguezes, se houverem motivos parn se Sl,ls
p eitar qne os sobreditos escravos ,fossem embarca
dos em hum dos pon~o~ da Costa d' Africa, oÓde 
este commei·cio não lhes he j'á permitHdo, seg·un
do as estipu1aç:ões exi~tentes ei;it.re· as du~s altas 
potencias ; neste. caso t.ão sômente , ?,Comman
dante do dito na_v~o . de ,!l'uerra os, po~_erá dete~ ~_.e 
havendo-os deti,do, deve,rá concluz1-los o mais 
promptamente que fôrpo~sj,ve1 para serelljl julg!l
dp,s por aquerTa çlàs du~~ Ç<i!Jlmissqes ~ixtas _es; 
tabelecidas peJo artigo 8• da co.nvençao da data . 
·de hoje , d'e qÚe estiverem, m~is proxinfo~, ou á 
qual o Commandante do 'na".ià .apresador julgar, . 
debaixo da s1;1a respohsabilid~1.e , que 

1
pqde_ mais1

depressa chegai; desde o.ponto onde o nav10 de 
escravatura houver sido''cletido. ' l • 

Os navi'os, â b.qrdo dos' quaJs se não achar~m 
escravos des,tinados p~ra o trafico, não J:>óderáõ 
ser de Lidos debaixo de, nenhum pretexto ou· moti
vo qualquer. . , . 

Os criados ou m5rinh~iros ,negros que s.e 'acha
rem a bordÓ-dest!l,S ditos navios, não seráÕ, eµi 
caso nenhum,, hu·m mo.tivo · sufficiente ~e de'J 
tençã0 ~ . .. '~~ '· .. ... _ 

1
, .1 ._1,_ 

Art. 2. º Não poderá ser v1sJtad9 ou clet:ido,
1 

debaixo de qualquér p~etexto ou Ínohvo ,que s~eia~ 
navio . algum mercante ºl'\ .empregad·o; no c~m.-;; 
mercio de negros, errí, qµanto esti~,er dentro cfe 
hum porto .01;1 ensead:f per-t~nce~t~ a Iiuma das 
rluas altas par.te.s contractantes, ou ao a-lcan.ce de 
t iro de peça élas 'bateriás' de terra; mas dado o 
cas<> que fossem encontraãos , nesta situa_ção ~~
vios suspeitos, p()rleráõ fazer-se as representaç,oes 
convenientes ás autoridad'es · do pah, ' pedroâo
lhes que tom~m medidas 1efficazes· 1,para··íolbstar a 
semelhantes abusos. 

'Art. 3 :~ As a-lta& partes MntracbaTJ~es; c011-srHe
1•andà a immensa extensão das CdstaS' -&'•Afoica ·ao 
:norte do equadoL'' ' onde·.este' cómmercio ·fica 1pr·0.

• ~ - 1 i: > f '1 f l •• • ·'' J 

(') Isto he, o alvará de 24 de Novembro de 1813, ou; 

ootra .quaJqeev lei, p_or.tugueli~ qt1~ haja de !fe pro1i:llllgal" 

p~~ p. futU)lQ CID lug;ir, 4es~jl., ui. oii lV'.J - "' '.i 
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hibido, e ª' facilidade .qu~, haveria de fazer hum 
t11afico illicito naquellas ·paragens, <>lílde a .faJ~a 
total,, ou taJi',ez a ·distancia das autoridades com
petenles, impedisse de se reco~11er a estas a~tori
dades para se opporem ao dito, comme1•c10; e 
p11ra m1:1is facilmente alc11nça1·em o fim ,util que 
tem e\n vista, convierão . d!l concedei·, e com 
effeito , se conced(lm niutuamente a "facu\dade, 
sem ·pr:ejudicar aos dir.eitos de soberania, de vi
sitar. e de deter, ..como se se encoutrasse no mar 
largo, qualquer na:vio que fôr achado com escra
vatura a borrlo, ainda mesmo ao alcance de tiro 
de peça de terra das costas .dos seus icrritorios 
respectivos no continente d'.Africa ao norte do 
equador , huma vez que ali não haja autor:iclade 
local li qual se possa recorrer, como fica dito no 
a11tigo antecedente. No caso sob redito, os navios 
vii;itados pocleraõ, ser co~duzidos perante a·s Com
missõ·e~ , Mix~as, na fórroa ·estipulada no arligQ 1 ° 

elas p'resentes instrucções. · 
. Art. 4." Não poderáõ ser detidos, debaixo de· 

pr~texto algum, os navios portug~ezes merqan
tes, ou empregados ·no oommerc10 de negros, 
que forem encontrados em qualquer paragem: que 
s~ja, quer .perto de tena q.u.er no mar largo , ao 
sul do e,quador, a menof q\le não seja em conse
.quencia ele se. lhes hav.er começado a dar qaça 
ao norte do eq'Q.ador. ~ , 

Arl. 5. º Os navi,os p0rwguezes, m~oidos de 
bum passaporte em regra, que tiverem (::arregado 
a seu bordo escrav,(>s nos pontos da Costil d' Afri
C'a ~nele o commercio ele n1~gros )ie0permittid0,aos 
vassallos portugiuP.zes ,, e ql!le dep0is· foi1em enqon
tra<los ao norte do e.ql.lador ,. não d,e,•eráõ S'er d<i
tidos pelos 'navios de guerra d~s duas nações, 
qua11do i;nesmo estejão munidos das <presentes 
insp:ucções , com taoto .qne ·justifiquem a sua 
derrota, seja por ter, '"segundo os usos da nave
gação poFtugneza, feito. hum boFdo para o norte· 
de alguns gráos, afim de ir buscar ventos favora
' 'ei s , seja por outras causas legitima-s, como ~~ 
fertnnas do-mar, devi.d:;imente prow:adas, Oll ,sep 
fin ~lmente oo. caso em que os seus passaportes 
mostrem que elles se destinão para .~lgum dQs 
portos pevtencentes á Corôa de. l!~wtugal, qa.~ es
tão sitUiados fórà do- çonlinente da Africa. 

Bem entendido que, pelo que respeita ao& na
viok de escrava.tura que forem detid0s ao norte 
do ~qnador ,. a pr0va da legalidade da ' :iagem de.
v.erá ~er pro!luúda pelo navio detii:lo; e que ao 
co~trario, acqntecen<lo-- que hum navio de escr.a
va;tµr!I- seja de~id0: ao sul do equa;dor, conforme 
a estipulaçã.o do ,artigo; precedente, J)€S.W caso a 
prova da illegalidade deverá ser produzida pelo 
apr·esad<->r. 1 1 1 r 
. ~[e . ig1:1almente estipukado- qu.e;. ainda mesmo 
quanqp ,0 numern de. escravos ·q..ue os cruzador.e$ 
acharem a bordo de hum navio de cscra vatura 
não corresponder ao qt\e íleclara o seu passapor
te., não srr~. este moti y,o, -1\~stante, par~ jl)sti~c~r 
~ rleten,ção , do ·na;vio i' IP~~ .n.~~~~ c,a'SO .?.Capita() 
e o dono do na'vio deveráo ser denunc1~.dos pe
rante os Tribunaes P.qrtugui:zes ..)u~ .lBrazil, .Para· 
ali serem castigaúos, conforme as leis do paiz. 

-;i\rt. ,6 ," '.Rodo ·o 1iavio 1po.rtuguez que ie defü
r 
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nar a füzer o. comn:rerci'o licito de escrafos, de
baixo élos prfocipios ·declar.ados na convenção 
addjcional de. data de hoje, deverá ·~r o Capitão 
e os dous tei:ços, ao menos, da tFipulação ·de na
ção poFtugueza. Bem entendido, que o ser o 
navio de construcção estvangeira nada implicará 
com a sua nacionalidade ; e que os marinheiros 
negros sen\õ sempre ognsiderados como port11 • 
guezes·, com tanto que (se forem escravos) per
tenção a vassallos da Corôa de Portugal, ou que 
tenhão sido forrados nos domínios de Sua Mages
tatle Fidelissima. ' 

A:rt. 7. º Todas as vezes que huma embarcação 
de guerra encontrar hum navio mercante que es
'tiver r.o caso de dever ser visitado, aquella dcTe
rá comportar-se com toâa a moderação, e com 
as attenções devidas entre nações amigas e allia
das; e em todo o caso a visita s~rá feita po11 
hum Official que tenha o posto ao menos de Te
nente da Marinha. 

Ârt. 8. º As embarcações de guerra que, debai
xo dos princípios declarados nas presentes- in·s
trucções, detiverem os navios de escravatura, 
deverúõ deixar a bordo toda a carga de negrO's 
intacta, assim como o Capitão e huma parte ao 
menos da tripulação do dito navio. 

O Capitão fará huma <leclal'ação authentica por 
. escripto, que mostre o ,estado em que elle achou 

a embarcação detida, e as alteraçiães que nella ti
verem ~ havido .. Deverá tampem dar ao Capitão 
do navio de escra1'atura, bum c.irtificado assigna
do dos papeis que houverem sido apprehendidos 
ao dito navio, ·assim como do numero de escravos 
achados a bordo ao · tempo da detenção. 

Os negros• não se1,áõ desembareados senão 
quando os navios, a bordo dos quaes se acbão, 
chegarem ao lugar onde a validade ela preza deve 
ser julgada por huma das duas Commissões l\lix
tas, para que; no ca,so que não sejão julgados de 
boa preza, a perda elos donos possa mais faéil: 
mente resarcir-se. Se porém houverem motivos 
urgente.~- procedidos da duração da viagem, do 
estado de saude dos escravos, o_uoutros quaesquer 
que exijão que os negros sejão desembarcados 
tod0s ou em parle <lelles, antes de poderem_ os 
navios ser conduzidos ao lugar da residencia \de 
huma das· mencionada$ Commissões, o Com
mandante · do navio apresador poderá tomar so
bre si esta. responsabilidade, ·com tanto, porém 
que aquella necessidade seja constada por hum 
attestado em fQrma. 

Art. 9. º Não se poderá fazer transporte algum 
cle escravos como objecto de cornmercio, de hum 
para outro port0 do Brazil, ou do Continente e 
Uhas 'na Costa d'A:frica para os dominios da Co
l'Ôa ·de"Portugal füra da Ameri:ca, senão em na
vios munidos de passaportes ad hoc do Governo 
Portuguez. 
" Heit~ em Lorn·dres, ;aos 28 dias elo nrez de Ju
lho .do anno ifo nasdmenta de Nossó Seil'hor Jesu
Ohristo de 1181 y,L-Conde de 'Palmella. • 
". 

/ J> ' u; • r 
,,; 

H 

N. 5. 
Regulamento para as . ,Gommissõe3 Mia;tas que de

vem residir na Costa d' Africa, no Bra;zil e em 
Lond1'es. 

'.;: 
Art. 1. º As Commissões Mixtas estabelecidas 

pela convençãu addicional da data de hoje na 
Costa d'Africa e no füazi'l';- são ' destinadas · para 
julgar da legalidade da detenção dos' navios em
pregados no trafico da escravatura , que os cru
zadores das du,as nações houverem de deter, em 
virtude da mesma eonven'ção, por fazerem hum 
commercio illicito de escravos. · 

As sobreditas Commissões julgará<>, sem ap- · 
pellação, conforme a letra e espirito do tratado 
de 22 de Janeiro de 1815, e da convencão adcli.:. 
cional ao mesmo trat,ado, assignada em Londres 
no dia 28 ele Julho de 1817. As Commissões cle
veraõ dar as suas sentenças tão summariamente 
quanto fôr possi vel r e lhes he prescripto o deci
direm (sempre que f6r praticavel) no espaço de 
vinte dias, c·ontado·s daquelle em que cada navio 
detido fôr condnzido ao p-orto da sua resi<lencia: 

1. º Sobre a legitimidade da captura. 
2. º Sobre as indemnidadcs que o navio ap1·e

sado deverá receber, no caso de se lhe dai· Liber
dade. 

Ficando estipulado que em todos os casos a 
· sentença final não poderá ser differida além elo 
termo de dous mezés, quer seja por causa cle. au
SflnCia de testemu!lhas , ou por falt·a de outras 
provas , excepto a re.querimento de alguma das 
partes interessadas, com tanto C!fUe estas dêem 
íJ.ança su,l:Ilciente de se encarregarem <las 'despez·as 
e riSC(}S da demora, DO qual caso os Commissa
riõs poderáõ á sua discrição conceder huma 
demora addicional, a qual não passará de quatro 
mezes. , 

Ar~. 2. º Ca'1a huma das sobreditas Commis
sões Mixtas que devem residi'r na Costa d' Africa 
e no Brazil, serú composta da maneira seguinte, 
a sal:J.er : 

As duas altas partes éontractantes 1~omeaváõ, 
cada huma dellas, hum. Commissario Juiz e hum 
Commissario Arbitro, os qu·aes sera@- autorisado·s 
a 01J vir e decidir, sem appellação, todo-s os casos 
de captura 'dos navios de escravatura que lhes pos
são- ser submetticlos, eonforme a estipulação da 
convenção 'addicional <la data de boje. ' Todas as 
partes essenciaes do processo perante estas Com
missões Mixtas deveráõ ser feitas por es'Cripto, na 
linguado pa.iz onde residir a Commissão. Os Corn
missario-s Juízes e os Commis·s~rios Arbitros pres
tarnõ juramento- perante <> Magistrado· principal 
do paiz onde residir a €ommissão, tle bem e fiel
mente julgar, de não· dar prefercncia ·alguma nem 
aos reclamadores nem aos captores, e de se guia
rem em todas as suas· decisões pelas estipulaçõ'es 
do tratado de 22 de Janeiro de 1815, e <la-conven
ção addicional ao mesmo ·trátado. 

Cada Commissão terú hum Secretario ou O:fli·
cial de Registo, nomeado pelo Sobe11ano do paiz 
oncle residir a Cornmissão. Este Offinia>l de<verá 
regis_tar todos os actos ela Commissão;1 e antes de 
tomar pos~e do luga1• deverá prestar }uramentQI,. 

http:sal:J.er


ANNO- DE" 1'81 'J.. 

\, 

ao menos perante hun}al·os Juizes Commissarios, 
de se compor-lar con;i respeito á sua autoridade , 
e de pfoceder com llcfol1dade cm totlos os nego
cios perfencentes ao seu emprego. 

Art. 33. A fórma do processo será como se se
g.ú6 ;. 1 

Os c'om'RüssaFiolf,Jtiizesi dai! duas nações· dev·e~ 
r.áô· em· pxirtleito l~gaç }wocede1.1 ao ex~llne dog pà~ 
pei5 clo aa~i@ •,. e i·êeeber os dep@imeatos1 debai!\\O' 
die·juramen-bo _do1 Capi·tão ~ e de dous ou tres- p<!lo 
monoe-d-0s ·principaes- irid~·V·idu.os ad!H)Pdo do a·a~ 
~io deliido; .assim eõmo a deolaraÇão do captor 
debaixo de }uramenbo,. no caso que p-ar<!~a · neces~ 
saria,. ·a-fim d~ se poder jnlgau e deci.d·iD se·o·dito 
na,vio foi devtdamiente deti<l0 olll! não·, segurr~lo 
as estipMações da eonvençfro· acldicional d'!l. data 
de hoj-e, e-para que, ú v.i-Sta deste Jui00 seja eon~ 
detnnado ou pdsto em liberdade. E no· caso que 
os- d@us· €ommissarios J~lizes não concordem na 
~en.tença que dev<lraõ dar, já sej•a sobre a legiti~ 
midade da detenção' já sobre a indemnidade ·que 
deverá e@ncedcr, ou· sobre qualque11 outra duvida 
que as estipulações· da eonve.nçã0 desta data pos
são suscitar; nestes c;:asos faráõ tfalac p-or sorte o 
n-eme de hum do& dou5 commis.sa1:ios· a1'bitros, o 
~ual, depois de haver tomado conhecimento dos 
autos do processo, deverá conferir com os sobue
ditos CJ\mmis&arios Juizes sobre o caso de que se 
trata.; e a sententj:a final se pI'onunciará conforme 
os· votos.da maioria dos s0bretlibos Coi'Jiunissarios 
Jufaes, e do sobredito Commissario Arbitro. 

Art. 4. ~ '.FodaS> as vezes que a ea:rg:ai de escravo-s 
achada a bordo de hum na·vio de escravatura por

. t1:1gue:i;, houvev 11id-o embarcada em q.lialque11 pon
to da Costa d' Africa, onele o trafico' de esc11a'\'o~ 
he 1icito· ao,s• v·assaliõs• de Sua Magest'a<le Fidelis• 
sima, hum tal, n-avi0 não podeta ser detido debai
xo do pretexto de terem sido os sohreditos 1:scra
~os· t11aúdos na sua origem porterrai de o.utra qual
quer parte do Continente. 

.Aii't. 5. º Na declaração authentíca que o captor 
devera fazer perante a Commissão, assim como na 
.celitiidão- d·os. p aipeis, apprehendidos, que se deverá 
pas-sar ªº' Capitã-0 do· navio· apresado no momento 
dà suai deten~fre, o s:ohredito captbn será- obriga;. 
do ª' declanaL" o seu nome e o nom'e dd seu• navio-, 
assim cbmo a latitude e longitude da pat7agem 
onde tiver a:conteoido a deten~ão, e o numero. de 
.esGrávós acliados•viv.os· a bordo do. nav•ie ao tem
po da deten9ão. 

Airt, 6. º I1nmediMamente depois de dada, a.sen
tença, o navie· detido (~e fôr julgado liv1re) e 
-quanto restar da sua~ carga ,, seráõ restituiilos· aos 
donos•, osrquaes poderáõ:reolamar pellante ames
ma, Commissão a avalia9ão dás· indemnidades. a 
qtue teráõ-direit0 de pretender.. , 

@ mes·mo cap:li0r, e, na sua- f-alta, 0 se1:11 G,o... 
v.evnó1 fica.rá ,11.esp-onsa:vel pelas1 sobrediitas in-dem~ 
aid-es. , ~ 

As duas altas. p·artes crmtraotantàs se oBnigãe. a 
sãtiSfazer ho prazo de humi anno desde a datá d;t 
seRtança•; as in.demnidades que fonem· ooticedidas 
~la· so'bi·edíta -Cotnmissã~· ; bem entendido q,t:U~ 
estas! indemn;jdades-- senaõ sempr,e. á eu'staJ tfal{neUa 
potenaia: ã qual pertencei:\ o captor'. 

Art. 7. º N(!) eá-so· ilé aei!- qgalqmnr rravib co;n... 

clemnado, pQJJ v.iagem iHicita.;. s.-euirõ1 diedlarado9 

hoai ,p1'esa o.\)aseG, assiim ,domoi:11éarg.a ~ quàlque!l 

q,ue el1a; seta,, á e»cep~ã@r dos et5Gnavos que" se 

a-char:em a.bordo paira ohjeeoo de oommenaio·; e o 

dito· nav·to e ·a diva ca•ngai s.erúõ;v.en·dlidos em leilão 

publico a· beneficio dos· d:ó1As1G<ov1ern:os ;, e quanoo 

a06 eS;Cravi01s; est'es dev,eráõ reeebeJJ da C.ooomís~ 


são Mlixta.huma1aarta: delalfon'1á ., .' a seráõ con·siig;

nados ao Govem'O do pai.a;,enl: f{l!e residir a Coffil-' 

mi.ssão qpe ti.ver dadd ª' sentúnça ~ pá.eia s.eliem 


· empregados em qualidade de criados ou de traba
Urad011es lt1't'res. ~ Caua hmn dos dous Governos 
se-oh1·iga ª ' ga•ra·nti11i a libeudaclt:· d!a·qmeHa pm1ção 
destes indh1i<luos que lhe.fôr cespecth1ameote c0n~ 
sigaada. 

.Alrt. 8. • Q.ualq.uer nealamação· d-e·indemnidade, 

~01• Jile'rclas· 0GcasiG11adas aes· navfos> suspeitos de 

fazerem. o c0mm-enci-O iilli1litó dlé escravos C1Ue•não 

forem condemnados como boa· presa pela·s €orru

missões Mixtas,, de,•ei·át &er ignllalmcnte tecebida 

e ju.Jgada pe1a5 solned!ii~as €ommissões na fórma 

especifioacla pelo a~tig.o 5° do> pres~nte negiula~ 

mento.. , 


E em• todos os casos em que se passar sentien~ 
ça de restituiçãó, a Commissão· adjudicar.á a.qual
q,uev requerente, ou: a.os S'CUS· procu1radores res
pectivos, reconhecides com~ ta.es C[lilJ devida f@r
ma.l huma justa e eompl-eta inàemn•i<ilade em be
nefü:io da pessoa• omp·essoas que fize1·em ás reclar
rnações: ' 

Por todas as custas1 do processo, e1 p0r to
d;is as perdas e damnoo/ que' qualq.ue11 1•eqaenente 
ou requerente& possão ter s0ffrjclo por tal captura 
e d~tenção ,, istto he ,, no caso de pevda· total, o 
rcq:uerente ou req,uererl.tes seráõ inclemnisad.os: 

1. º Pelo casco, massame ,, ª 'Pparelho e manti 
mentos-:. 

~. • POL" todo o fi:ete v·errcido, ou que , se•possa 
vir ~ dever. 

5, º Pelo valor dai sua ear.ga de gener0s ,, s.e a 
tiver. 

4.. º Pe1o& escra~0s que se aoh:arém ·a 1>~vdo no 
momento da deten~ão,. segundo o c aleul'o do va~· 
lor dos s0bredi~0s escravos no lugar do seu d'.es
tin0; d1111do> sempre porém @ desconto1 pela. mel'• 
tali4'ade q.ue natiura.l.H;iente 'te!li.a1 ac0mteaido se á 
V•ia~emo aãô tivesse' si.d© intenrornp.i'àa;: e· além ' 
dissp por tedos 0s gastos· e despezas qu'e sei hajã& 
de · incorrer C'QID a '\iendru de taes· cargáS«, ineluin
do ~ommissão de venda, quaodro• eslia.· haila1. de se 
pagar. 

5,, º Por todas· as. demais· despezas· ordiuaniasiem 
oaS{)S Silmelhanfes de perdai t:.ot-aL 

.E em outro q;ualquer caso ienil que 'ª perda não 
seja ,total, 0. reqµ~rente ou 11e.quer.entes1S'e11áõ fo~ 
delítl)nisarlos : . . ' 

1 !.º Por 'todos os damnos e despezas, espeeiaes 
occi,lSÍon:adasí a0· navio pebi dete'Elçãô erp.ela• perda 
ào Ft.ete . vencidG, ou! <}bl'C1se ·pessa vin &1de"\ler• 

0t? 2 ,, !foma S0~1il'la • diatia ,1:ég:ulél1la:pelo numeto 
de t01~.eladas do navio para as despezas da derno
ra, quando a houver, segundo a cedula annexa 
ao presente artigo. 

5,, • H uma somma diaria para manutenção dos 
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escravos, ·de , h1mn.helling ( dlo"-rs.) por cabeça, que poss~ há-vtir, wft'tidb ~ · nunpa élle p·oderá'. pre• 
sem distincção de sexo nem idade por tantos tender mai$ escrav:os além ;da 'rluro.et'o qu~. o ,i;eu 
dias quantos p'arec~r ú ComÍnis'sã:~ '~ue' a viagem mavio tinha direito de tr,ad!lsp'ortar, ,c,onfovme as 
h'ajÍÍ .sidn'; ou possa ~er; retardada por causa da leis portuguezas, o qual numero. devel'.á sempre 
detenção ; e·tamhem 1 ser cs-üpulado no seu , pass'aporte. 

ti.• P:or·todn e qualquer deterioração da carga Art. 1 o.• A, Cemmissão ~ixtá ,.estabelecida em ' 
ou d.os escravos. Londr.es pe1o artigo gP da convenção d,a data de 

5. • Por qualquer dimiJ:mição no valor ·da car...1 h@je, receberá .e de0idirá todas as recl:amaçães 
.l!;a 'de escra1'os, por eJfoito dé,.mortalidade aug feitas acerca de. navios portuguezes e suas cargas 
mentada além do computo ordinario para taes.via~ apresadas pel@s cruzadores Ji>riit~nuicos, pon moti
gells, 011 por oallsa de molesbias occasionadas pela vo de commercio i!Jicitp de.e.scra·vos, desde o i º 
detenção; eHte valor deverfr ser regulado pelo cal- . de Junho de 1814 até .a época em que .a conven
cufo d@ preço que os sôbreditôs escravos terião ção da data de• hoje , tiVe!' -sido posta em plena 
no lugaP dô seu déstino r da mesma fórma que no . execução, adjudicando-lhes, . em conf9rmidade 
caso precedente da perda total. do artigo 9• da dila convenção addicional, huma 

tíi,• ·Hum juro de' 0inc·o por izento sobre o im iddémnísação jasta e cwrnplr.ta, conforme as ba
p0rtc do capital empregadc.. na compra e marlu ses cstahelecidas nos ,artig.os p·necerlentes , tanto 
Lemção da carga, pelo pePiodo da demora occa- nó cãso de p.erda total, como p.or despezas feitas 
sionada pela detenção. , , e prejuillos soffridos. pelos don6s e out1:os i:nteres~ 

7. º .Por todo o premio ±e seguro sobre o aug-· sados nos ditos navios e cargas. A sobredita Com
menta de risco. · 11 miss_ão estabelecida em Londres será composta 

O· Tequerenfo ou ' requeFentes poderáõ outro-• da mesma maneira, e será guiada 1pelos mesmos 
0sim pretender hum juro a razão de cinco por cen prfocipios já enunciados nos anigos 1 ·~ 2 . e 3• 

to pér anno' sob1·e 'ª somma adjudicada' até que deste regulamento· pata as. Commis.sões estabele
alia tenha sido paga pelo Governo a que pertencer. cidas na Costa d' Africa e no BraziJ. 

· o navio que ti ver feito a presa. O importe .total das , Art, J l. • Não será permittido a nenhum ,d9s 
.taes indemnidades deverá ser calculado na moe.da Juízes C.ommissarios., nem aos Ãrhitros, nem ao 
do paiz a que pertencer o navio detido, e liquidado Secretario de qualquer das Commissões Mixtas, 
ao 'cambio corrente do dia da sentença da Co~ debaixe de qu·alqu.er pretexto que sela, o pedir 
missão, e.xcepto a tota·Iidade da manutenção d(i)S óu · receber, de nenb1Jma das partes i.nteressadas 
"escnvos, que será paga ao par, como acima fie.a nas s«ntenças que derem., emolumentos alguns, 
estipulado. ., em 1'azão d(i)·S del'eres que lhes são prescriptos pelo 

As duas altas partes contractantes, desejando · presente ·regulamento. . 

e:vitar' .quanto fôr possivel, toda a espe&ie dé Art •. · 12. º/ Quando as partes interessadas julga

fraudes na execução da convenção addicional cla rem ter motivo de se queixal' de qualquer injus

data de hdje, con,derão que, · no caso em que se tiça evidente da parte das Commi:ssões Mixtas~ 

provasse de hum a maneira evidente e convincen poderáõ representa-la aos seus .Govemos respe.c"' 

te para os Juizes d.e ambaª as nações, e sem lhes _ tivos, os quaes se reservão o direito de sp enten

ser preciso recorrer á decisão do Commissario derem: mutuamente para mudar., quando o jul

Arbilro, que o captor fôra inc1uZ1idô a erro poi: garem convemieate . ~ os indivíduos de que se 

culpa voluntaria C· reprehensivel. do ·Capitão do compozerem estas Gommi•sões. , 

navio detido, nesse caso sómente não terá o 'na Art. 13. • No caso qye algum navio sej.a detido 

vio detido direito a receber, durante os dias de indevidamente com o pretexto das estipulações 

detenção, a compensação pe'la demora estipulada da convenção adtlicional da datá de hoje, e sem 

no presente artigo. que o captor se ache autorisado, nem pelo theo1· 


da sobredita con veoção, nem pelas instrucçõ~s a
Çedu(a para regµ.lar· a estadia ou Compensaçilo diaria ella anoexas, ó tioverno·, ao qual pertencer_ o 

dás despeza$ da de~wra. · navio .iletido, terá o direito c:l~ pedir reparação:, . 
Po~ hum navid de: e em tal caso o Governo, aó qual pertencer o 
1 oo tonellad. a: 1 20 inclusive. 5 Ls. captor, se obriga a mandar P,trc.ed'er efficazmeo

121 » a 150 ,,, 6 )) te a hum exame do motivb da quéixa, e a fazer 


com que o captor receba, 'no ca~ o dé o ·ter mere
15 x '' a 170 l) 8 >d 
o 

' 1) éido, hum castigo' próporcioriado á·inf~<icção em» a . 200 10 .... 

201 ?> a 220 )) t que houver cahid@.
l » 

Al't. 14. º As duas · altas ,parres contractanles221 » a 256 » 12 )) 

coll vier~o ql'le, ' no caso da morte de hum ou vaa51 » ' a 270 )) 14 )) 
rios dos C-ommissarios Juízes e ·Arbitrds que com271 » a 500 » 15 » 
poem as 'sobrtJdita:s' CômmissÕ'es Mixfas, os seus 1!:,assim em proporção:· 

., 
lt~gares seráõ suppril:i'os ', ad ·interim' da maneira 

Art. 9. º Quando ·o dono de qualquer navio seguinte: 
suspeito de fazer oommercio illicito de escravost Da parte d:o Gõverno· Britamíico as vacancias 
que tiver sid·o posto em liberdade, em oonsequen-.. seráa substit_uidas success'ivamf\l'lte, na Commi8• 
eia de sentença- de huina das Commi6sões Mixtas, são que resid.ir nos <lominios de Sl)a Màgestade 
(ou ·no. caso aeima especificado de perda total) Britannica, peló Governador ou 'l'eneóte Gover
reclamar indemnidades pela perda de escravos nador residente naquella Colonia, pelo principal 
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i'Hagistrado do lugar e pelo Secretario : no Bra
zil, pelo Consul 'Britannico e Vice:consnl que· 
residirem na (;idade onde se achar' estabelecida 
a Commissão Mixta. 

Da p~rte de Portugal, as vacancias seráõ preen
chidas, no Brazit, pelas pessoas que o Capitão 
Geae1·al da Província nomear para este effeito; 
e vista a difficuldade que o Governo Portuguez 
acharia de nomear pessoas adequadas para suhs
tituir os lugares que possão ''agar na Commissão 
i·esidente nos domínios britannicos ; conveio -se 
que , succedendo monercm os Commissarios 

'1 Portuguezes; Juiz ' ou Arbitros, o resto dos indi 
viduos da sobredita Commissão deverá pFoceder 
jgualmente a julgar os navi(>s de escravatu~a que 
forem conduzidos perante elles, e á execução da 
sua sentença. T0davia, neste caso sómente, as 
Jiat'tes int~ressadas teráõ o direito de appellar da 
sentença, se bem lhes parecer,. para a Comrn:isoão 

· (]Ue rJsid'ir no Brazil, e o Governo ao qua>l per
tencer o captor, ficará ohrigado a satisfazer ple
namente as inclernnidades que se deverem, no 
caso que a appeUa9ão seja julgada a favor dos 
i·eclamadm·~s, hem en~endido, que o navio e a 
carga ficaráõ, em quanto durar esta· appcllação, 
no lugar da residencia. da primeira Commissão, 
perante a qual tiverem sido mrnduzidos. ' 

As altas partes contractantes se o brigão a preen
cher, o mais depressa que seja p-0ssivel, quial<fuer 
vacancia que possa oceorrer nas sohreditas Com
missões por eausa de morte, ou qualquer outro 
motivo. E no. cas-0 que a vacancia de cada hum 
<los Commissarios Portuguezes que residirem nos 
domínios britannieos .não est,eja preenchida, no 
firri d'e· seis mezes, 0 ·S navios que ali forem C'on~ 
duzidos depois dessa épeca' para serem julgados, 
cessarúõ de ter e> direito de appel1ação acima es
tipulado. . 

Feito cm Londres, aos 2$ dias de mez de Ju
lho do anno de Nascimento de Nosso Senhor-Jesu
Christo de i817.-Conde de Palmella. 

PROVISÃO DE 30 DE JULHO.. 

Manuscripto authentico·. 

João Paulo Bezerra,., etc. Fa~o sa.ber á Junta 
da Real Fazenda da Capitania de Pernambuco, 
que, por decréto de 6 de Março proximo passado, 
incluso por copia assignada pelo respectivo' Con
tador Geral, foi El-Rei Nosse Senhor servido 
conceder a José Fernan4es Gama, Administrador, 
da Alfandega do Algodão dessa Capitania,, a quatl
tia annu!'l de 200:/j) i:éis de augmento do seu res
pectivo· ordenado·,, para ficar percebendo. o. o.rde
nado annnal de 600:/j). réis, pagos íl·Os quarteis 
na fórma do' estilo. O que se participa á dita Jun
ta para 9 ter assim el)tendido, e n;iapdar nesta 
~onformidade proce<;l.er ao necessario assentamen
to. Pedro José da Camara a fez no Rio de Janei...: 
ro, i,>~ ~o de folho de 1817. -MarceÍlino An
tonio de So.uza a f~z escrever. - João Paulo Be
zerr'a. - Ex,trahida ÍJ.o ~iv. 5• de Regi~to Geral aas. 
Orde.ns expeqidas tis Juntas de Fazenda, a fi. 56 v~ 

, ·1 - .~ 

CARTA nEGIA DE 6 DE AGOST'O, 

\:IManusciipto authentico. 

BemardoTeix;eira·Coutinho Alvares de G~rvalho~ 
Desembargador do Paço, Amigo; euEl-Rei vos en
vie> muito saudar. Sendo-me p1·esente o horrível 
altentaclo contra a minha real, ~oqerana e supre.. 
ma autoridade, que hum malevolos indignos do 
nome Po1·tuguez ,., habitantes da Provin.cia de Per
nambuco, depois ele corr·omperem com execrave l 
maldade a outros perversos,. se atrevêrã~ a com
metter no dia 6 ue Março do corrente anno, fa,_ 
zen do huma rehellião, e tendo atemorisado· o po
vo com assassina.tos , e condu11indo a tropa ainda 
incerta dos s"eus projectos, surprehendêrão as. au
toridades pG-1' mim estabelecidas, e.se apo.derárão 
da administração publica, passando a el'igir hum 
mgnstruoso governo, procurando propagar a re
bellião por quasi toda aquella Provincia, e pela~ 
confinantes da Parahyba,. Rio Grande e Alagôas, 
levantando tropas, e resistindo C\)ID força a1•ma
da co·ntra a:cruella& qu1~ eu,. seu Rei e Senhor na
tural, ahi tinha para a segurança interior dos m_es
mos povos,. e contra os que acudirão a rebater a 
tão scelerad& acontecimento: e devendo eu fazer 
castigar com a severidade das leis a crimes tão· 
enormes e nunca. vistos entre os meus vassallos: 
fui servjdo nomear-vos e aos Drs. Antonio José 
ele Mil'anda, João Ozorio Castro Souza Falcão .e· 
José Caetano de Paiva Pereira,. para que vos co
mo .lufa,. o Dr. Antonio José ele Miranda como• 
Adjt/nto, o Dr. João Ozorio Castro Souza F'alcão,. 
como Escrivão. e o Dr. José Caetano ele Paiva 
Pereira eomo. Escrivão Assistente, passeiii á Villa. 
do ~ceife de Pernambuco, aonde chamando· avós. 
as clpassas que ahi se tiverem já tirado, e nas 
outras terras conves.iDhas até 0 Ceará, e os pro
cessps e sentenças que jil houver,. ainda que por 
ellas já se tenha pi·ocedido á execução ele pe!ólas; 
pro0edais a tirar nova devassa,. sem necessidade 
de certo tempo, ou numero de testemulilhas.; e 
tendo-a conclnid0, presos. os réos· que se a-eh arem 
presentes, e citados po1· editos os ausentes e O!'r 

herdeiros dos. faHeciclos ou execqtados, pa.ssareis 
á Ci:dade da Bahia, aonde chamareis tarnhem a 
vós rs mais devassas e processos que ahi houver, 
e reuovando as diligencias e perguntas qne forem 
necessarias ao conhecimento da verdade, senten
ciareis summariamente em Relação os réos que 
nos sohreditos horro.rosos delictos forem cul
pados: havendo por supprida qualquer falta ele 
formalidade, e por ' sanada quaesquer nullidades 
judiciaes, positivas, pessoaes ou terr.itoriaes ele 
dire~to ou dos costumes da Nação, que possa ha
ver 9as ditas devassas ou processos, attenclendo só
mell',te as provas conforme o direito natural, !) 

impondo as penas em toda a extenção. elas leis, e 
comp se todos os réos .de novo fossem julgados; 
sendo vós o Relator, e send'o Adjunto o Desem
liargaclor dos Aggravos d-a Casa da Supplioação 
tint9ni0 José, ele Miranda, e os mais Mi11ist1•og. 
qne· o Governador e Capitão General nomear, ~ 
vós lhe propozerdes, ou Sejão Desemhargadores
~ue sirvão na Relação da Bahia ou: quaesqller ou
tros. ·Ministl'OS de . qualquer graduação. daqu:ella 
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Provincia, ou das outras do Reino; os quaes, sen
do por vós requeridos, o Govemador os fará con
vocar na conformidade das ordens qil\ lhe mando 
expedir. E do.s réob que houver Ecclesiasticos, on 
sejão,Regularcs .ou Seculares, vós" mandareis se
parar as culpas, parn .cm acto se.parado .serem sim
tenciados por vós com os Adjuntos como fôr de 
justiça, e por lhes não pertencer privilegio algum 
de isenção nos crimes exceptos, dos quaes o de 
Lesa Magestade he o maior e o mais horroroso. 
Com declaração porém, que· antes da execução, 
da sentença exigireis a degradação na conformi
da de do costume do Rdno. E quanto aos réos que 
forem das Ordens Militares, v.ós na mesma sen

. tença podereis pegradar e expulsai· cle)las, pois a 
vós e aos mais Adjuntos commetto essa jurisdicção, 
como mando participará Mesa da Consciencia e 
Ordens: havendo outrosim entre os réos outros 
que nem forão dos chefes e caheç~s da rebellião, 
nem commettêrão assassinatos, nem commandá
rão as tropas rebelladas que pegárão em armas, 
nem constituirão o Conselho e Governo revolu
cionario, nem dos que afomentúrão, proclamá
rão ou procurárão propagar ou sustentárão, e 
nelle perseverárão até serem rendidos pela força 
armada, porém que consentirão por terror, cedê
rão á força, ou semelhantes; a respeito destes, or
deno que as sentenças contra elles prol'eridas se 
remettão ú minha real prese!1ça, suspendendo-se 
entretanto a execução clellas, e ficando os réos 
com segurança até eu determinar o que fôr servi; , 
do: serviráõ de Escrivão e de Escrivão Assistente 
os Ministros que vão por mim nomeados, os quaes 
teráõ fé publica; que ~dará tambem as copias 
dos processos e certidões por elles escl'iptas ou 
subscriptas e concertadas; e servirúõ debaixõ do 
juramento do seus officios: para vós auxiliardes 
na proposição de tão volumosos processos, pode· l d 1 d Ad'Feis va er-vos e qua quer os vossos iuntos 
que para esse fim nomeardes. Para os casos de 
empate, ou para qualquer outro incidente de no

• meação de Ju~zes ou de Commissão, ainda espe
cial e immediatamet)te emanada da minha real 
pess!>;i., e tambem nos casos de impedimento ou 
falta de Escrivão ou Escrivães, o Governador com 
o vosso parecer nomeará os que forem mais. ido
neos, ou da Relação da Bahia, ou d' entre os Ma
gistrados de maior ou me~or graduação q.úe me 
servem ou tem servido em qualquer lugar do Rei
no do Brazil. E para os ·casos de empate, o voto 
do Governador de,•erá ter lugar, e será igualmen
te decisivo; achando-se porém elle impedido, o 
Chanceller da Relação o substiluiril, e o seu voto 
terú a mesma força e qualidade. Sendo necessa
rio expedir Ol'dens a qualquer das Províncias., ou 
mandarem-se. a ellas outros Ministros incumbidos · 
de commissões ·particulare&, ou pa~·a. e-onhece1:emy 
inquirirem ou devassarem sobre ohjectos reLati
vos a esta commissão, ou. para ou~ras quaesquer 
diligencias de diversa natureza do·meu real ser
viço: ordeeo que em todos e cada hum cios refe-• 
ridos casos, procedenc\o-vos sempre de acord0> ' 
com o Governador, expedireis to elas as ordens 
que vos parecerem convenientes, encarrega.Qdo
se o Governador de as auxiliar como lhe detetmi· 

no em carta que a este fim lhe vai dirigida. E prin
cipfando vós a devassa, ficaráõ cessando quaes'
quer commissõe~ a este respeito, .a excepção só
mente da que determino no Distl'icto da Relação 
do Rio de Janeiro. No caso do vosso impedimen
to vos substituirá o Desembargador vosso A~ju,n
to, e no <le ambos, qualquer que elle seja, o mes- • 
mo Governador provera como lhe tenho ,ordena
do. Dos autos dos sequestros e confiscos a que se 
proceder, sereis vós o Juiz, com os vossos Ad
juntos; e concluída a vossa commissão passaráõ 
os mesmos autos para o Jnizo da Corôa naquella 
Relação, fazendo 1·emetter os traslado)! a esta Côr
te; seráõ nomeados Administradores para os bens 
de raiz, e arrematados os moveis ou semoventes 
não necessarios para a manutenção dos primeiros. 
Julgando-se summariamente ,as liquidações dos 
referií:los confiscos, devidas reivendicações, e ou
tras quaesquer dependencias na fórma das lei~ es
tahelecidas para: o Juízo Fiscal. Podereis recebei· 
de salarios a 8:/f> réis por dia, 6:tf>4oo réis o vos
so Adjunto, e {~,'fj)Soo réis cada hum dos Desem
bargadores Escrivães, desde o dia do vosso em- , 
barque, até o fim da diligencia naBahía, contau
do-se o mesmo a qualque'r Ministros que aos im
pedimentos excercer qualquer dos ditos cargos 
pelos cliàs que o exercitar. E isto sem embargo 
de quaesquer leis, disposições de dil'eito ,_ prhi
legios, ordens, ou costumes e estilos em oontra
rio, que todos hei por derogados por esta vez 
sómente, ficando aliús sempre em seu vigor. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em 6 de Agosto de 1817. 
-REI. - Para Bernardo Teixeira Coutinho Alva
res de Carvalho. --José Joaquim Carneiro ele 
Campos. 

CARTA REGIA. DE 6 DE A.GOSTO. 

M
anuscripto authentic.o. 1 

Conde dos Arcos, Governador e Capitão Ge- , 
neral da Capítania da Bahia. Amigo. Eu El-Rei 
vos envio muito saudar como aq,~elle q.ue amo. 
Tendo determinado, pela carta regia ela data des
ta que vos rei;netto po.r copia., mandar em com- ' 
m}ssão a Pernambuco e passarem depois a essa 
Cidade o Desemhai:gador do Paço, Bernardo Tei
xeira Coutinho Alvares de Carvalho, e os Desem
bargado.res Antonio José de Miranda, João Ozo
rio Castro Souza Falcão, e José Caetano de Pai
va Pereira, para devassarem, e depois nessa 
Relação sentenciarem os · ré os d·o horroroso crime 
de ·rebdlião ali co.mmettido; vos ordeno <1ue, na 
con.formiflade d.o que nella. determino; executeis, 
pela parte que vos toca, todas as determinações 
nella declaradas; e vos autoriso para as· nomea
ções que pela mesma carta regia se· pPescrevem , 
declarando-:-vos, que no caso ·de impedimento de 
lrnm ou mais dos nomeados,, em r.azão de viagem, 
ou por ausencia, molestia, oti qualquer outro em
baraç·o, nómeareis dos sob.reditos os que se acharem 
promptospara.Juiz. <i para Escrivão, e para Adjun
tos e Escrivão assistente a outros quaesquer, como. 
fui servido ordenar ; podendo passar pára Juiz o
Desembargador João Ozorio Castro Souza Fal~ão 
em tàl caso, e o outro passar a Escrh·ão. Deveráõ 
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ser tjulgados os ·1·é~s em ~lesa grande &essa Rela ... 
ção nos dias; que vós concol'd<ir-des 'Gom o Juizi 
da CornmissãG', para inão embaraçar· o despacho 
~ll;d-in:a1fo· ; será · a preoed·encia pelos ütulos do 
Consêlho, seguinci'ó-se _os Desembargado1·es da• 
(i)àsà da Supplica·9ão •l)s q.ue fot·em: nomeacl<rs• 

· 	para Adjunt9s, o para a-s rondas, e todos os mairs
Desembarga<lores que poderúõ ser presentes, es
taráõ nos -seus lug·ares; n1andareis clm" aposen~a~ 
dorias a.os sobreditos l\'linistros e os salarios que 
devem vencer, e as mais de~pezas elo processo 

_.,.. vós as ma•ndareis satisfazei· pela mi!Ilha Real Fa~ 
1:én.da, qu.e'depois as cobrará pelos.bens dos réos 
que'· forem condeinnados, e além do dia em que 
se findai' à diligenoia nessa Relação, Lhe manda~ 
r eis contar mais trinta dias de salal'io pelo tempo 
em que poder'áõ chegai• a esta Cô1•te. E para ella 
n1an dareii' llemetter a copia dos autos p-rinéipaes, 
-C i}S au.tos ·dos seqnest~OS e coofioos passarilÕ para 
-o .luiz da Corôa dessa Relaçã~i, aonde ficaráõ 
(!Ontinuantlo. E vos auto1·iso outrosim para dar 
-quaesquer pro1•idencias que necessal'ias forem, 
e fazer decidir pelos ·.mesmos Juizes quaesquet 
incidentes que -@ocorrerem, para que t1ão tenhá 
estorvos está dilige:ncia, e se conclua com a bre
'\•i'dade que convem. O que me pareceu participar
'fOS para ·vossa intelligencia. Pala{lio do füo de 
Janeiro, em 6 de Ag@st<f ele 181 ?.-fün.-Para o 
Conde dos Aroos. 

PROVISÃO DE 7 DE AGOSTO. 

Manuscripto aufüentico. ' 

João Paulo Bezerra, etc. Faço saberá Junta 
da Real Fazenda da Capitania~ da Bahia, que cons
tando na real presenç<i de El- Rei N<ís'so Senho a 
duvida em que tem enti·ado os Ouvidores de al
z:i1:nas Comarcas, de abonarem as despezas que 
pelas Camáras se tem (eito c·otn os livrós dos lart
çamentos dos imposros elo selló e sisas, por não 
ha-ver ordem que as autorise, e aintla mais tendo 
Í'Js !:lens dos Conselhos ·privat~va appl'iéaç.ão pelos 
regimentos, leis e provisões~ estando ãlém disso 
algum_a·s erri. citcanstancias lle í1ãu poderem acul 
air ás, indis_pensa-v·eis e '01'dinarias dcspézas por 
falta de re.ndimentos: foi o mesmo aogusto Se'-

··nhor se1'vidt> 'determinar que daqui em diante se-'
jão pot conta da Real Fazenda as des{iezas dlw 
sobredito·s livros elo sello' e sisas, sendo pagos os 
mes:trlos hvros pelos Thesooreiros dos referidos 
imp9stos' levahdó-:Se-lhes em conta esta despeza 
nas 'que derem de seus r.ccebirile'otos, é sendo os 
ditos livros rubricad-os sem premio algum. O que 
se participa á mer_JCionada Junta para sua in1Jelli
S-encia e clevid<! execnção. Francisco de Paula 
Souz<i l\'lotta a fez n'o Rio de Janeiro, em 7 de 
Agdsto de 1817'· - l\Iarcellino Anton-ro de Souza 
a fez escrever. -João Paulo Bezerra. 

Iguaes· se expedirão para Pernambuco, 'Piau.. 

~·pnov1s.fo Dil 7 '.l)E AGOS'l'O,' 

1' ., 


V Manusc,ripto a~tpe11t>co . 


João •Paul:o Bezert·a, eté.' Faço saber ú Juntli 
da Fa'zenda da · capi~ania de Pernambuco ; qúe 
sen·do indispensavel 'conhecer-se parLicuiarisada
ínente do producto mensal dos diiferentes artigos · 
de que se C'ompõe o total da receita de cada huma 
i:las Alfamlegas, afim de que as Juntas de Fazenda 
das diYersas Capitanias possão, com verdadeiro 
conhecimento ele c'ausa, propôr a esté Rea l Era
rio o'Ynelhorament-0 de que são susceptíveis ácp:iel
las rentlas : foi El-R-ei Nosso Senhor servido de
terrr1in.a1•· ·que nies~a Alfandeg.a se ponha em ex-e
cu,ção,, no principio· do anno futuro, a nova fórma 
de escripturação constante das instrucções inclu
sas assig·nadas 'pelo respectiv<J 'Contador Geral , 
por s~re.m as mesmas que se achão em pratica ha 
Alfandega <lesta Côrte, que po~to dollas resulte 
I'naio1· tra:balho, se co-nsegue porém' à -vantagem 
de saber-se sepai·adàmente a quantidade 'de cada 
bum d'os diversos dil'éitos. O que se paçticipà it 
dita Junta pdra que o tenha a~sim entendido' e 
.sem duvida alguma o execute. ·Luiz ·da C9sta 
Franco e All'neida a fez 110 Rio de Janeiro, em 7 
de Agosto de 1817.-Marcellino 'AntoMo de Sou
za a fez escrever. -João Pàti lo Bezcrrn. 

Iguaes se expedirão para Bahia , l\iaranhão , 
Pará, Ilha da Madeira, Açores e Angola. -.-:Ex
trahida do Liv. 5° de Reg. Geral das Ordens expedi_, 
das ds Jnntas de Fazenda, a~· 59. ' 

~NSTRUCÇÕES .á que s'e refere á provisão acima. 

' f,laverá hum livro em que ·pelo respectivo Es
crivão serúõ lançados os direitos de 16 e 24 por 
eento, fazendo-se nelles quatrG columnas, p.ara 
de rurn laclo se escreverem os direitos d~ l 6 a 
din eüo e em assignados, e do outro lado os de 

2-~, tamhem a dinheiro e em assignados. , 

· Haverá 'J;ium livro para os direit,os de 15 por 

cenlto' nG qual &e fori1õ duas coluro.nas, na forma 

acima exposta. · • ." 


Ha-verúõ tliv.ers0s livros para os generos de 
mo\hados; nos qtrnes se lança.vai> separadamente 
os <fonativos e mais direitos que ellcs pagão. Os 
dir~itos chamados de dizima e d'<!>nativo, não ten• 
do já lu~a1· senão nos generos denominados mo• 
lha~os, só se .especiâcaráõ no lançamento destes. · 

~eráõ conferidos diarian:iente os despachos pelo 
Escrivão da !Ilesa grande e o Thesoureiro, tiran
do-se dous bilhetes, hum a tres .e outro a seis 
mej~es, de cada hum dos diversos direitos que se 
devem pagar peles despachos feitos pelos neg@"" 
cian:tcs que fo1·em assigaantcs da Alfandega, 
q-uand@ a quantia seja de 20:/Jj irs. para niais. · 
Estfs bilh~tes assignados pelo Escrivão da Mesa. ' 
grande, le varúõ a cleolaraç:ao d.a qlilalidad'1l dos 
despachos edos di.reitos correspondentes' e d'ClJ 
1-es ·i se farú~ entrega a miudo na resp.écti-Va Jiu:nlía 

J-,y, Parahyba do Norte~ Espirito Satlto , Mara •da ·Fazenda, cerho ,dinheiro ~rue tivei: rendido ú 
nhão, Pará~ Anr;ola, Praças d.e Bissáo e Cacheu, me\;~a Alfandega. ~-Os p11imeiros dias do. ~ez 
~iaileira, Acores e Cabo Vúde.-~Ea;trahiaa IÍib• ség:pmte se fará a u~1~a entrega co~ as certidoes . 
Liv. 5• de JÚg. Geral ·das 01·densexpedidas ds Jun.. d@s li'vros em qtrn torao lançados os bilhetes, eJ 
t;as de Fazend.a, a ft· 58,. hti.r.pa relação geflal com e-xplie.ação de to<l!.os .os 
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diversos direitos, cdm 4referencia ás certidi)es' 
Contadoria Geral tlà terceira RépartiÇão do Reà:t 
Erario, em ·7 de Agostó de 1 s·17. ij" lUarcellino 
Antonio de Souza a .fez escrever. , 

' 
DECRETO DE 9 DE A.GQS1'0r- , .(,' ,,

' Coll. Bru.• - Delgado. , 
Tendo oonsidera~ão ás representações que tem 

subido á minha real presença do Procurador do 
Senado da Camara, e de outras pessoas a qqem 
'tenho ordenado o examinarem as causas que con
·correm para a falta da ab1mdancia da agua, que 
.nestes nltíintos annos tem soffri'do a Cidade; e 
querendo dar as providencias que exige hum 9b
·jecto de tanto inl!eresse: sou $ervido coutar éle 
madeiras' lenhas e mato tod'os os terrenos do alto 
1la Serra que estão em roda das nascentes da agua da 
carioca; do aqueducto até o morro 'de Santa Th·e-
reza ficará igualmente coutado o espaço de tres 
·braças de terreno de cada hum do11 lados do mes
mo aqueducto. Os que contravierem, cortando 
arvore; lenha, ·ou mato ou fazendo 'cal'Vão, fica• 
ráõ incursos nas penas d~s que col'tão arvores nas 
'Coutadas reaes. Sou ontrosim servido que o Con
selho da Fazenda, mandando Jogo effectuar a con
tada e suspender todo o ·córte, derrubada, ou cul
tura do terreno, que fica por esta minha real de· 
terminação coutado e vedado ; ·proceda depois 
mandá-lo demarcar e averiguando quaes sejão os 
iitios de maior precisão para se éonseguir a con
sei:vação dos mesmos naSéimentos de agnà, os . 
fará ln:aliar, para serem pagos aos seus proprie
tarios, e se incorporarem nos proprios da 'mil'l·hâ 
lteal Corôa. Pa'ra as demarcações, e mais actos 
judiciaes, será tambem convocado para assistir, 
e poder requerer o Procurador da Camara. A vi
-gilanei11, e guarda da mesma coutada para a con

senação j e observancia lJo que tenho determi

nado, · fica incumbida á Camara da Cidade, e o 

Conselho lhe defirirá, e dará as providencias que 

forem para o futuro necessarias. O Conselho da 

·Fazenda o tenha assim entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de Agosto de 

1817. -Com a rubrica de Jlll-Rei Nosso Senhor. 


... 
JIEllOLUÇÀO DE 12 DE AGOSTO. 

Hanuscripto authentico. 

Senhor. -O Regimento dos Contos de i7i7 

no Capitulo 21 º determinou que o MamposteiFo 

Mór e M.amposteiro dos Cativos, Thesoureiro 

dos Defuntos e Ausentes e outros Officiaes, aos 

,quaes se toma vão contas por ordem da. Mesa• da 
Con~ciencia e Ordens, por Contadores e Officiaes 
Deputados para isso, as dessem-nos Contos na fór . 
ina do mesmo Regimento, par.a se evitarem os 
ordenádos e despezas, que até então se fa:iião C!>ID 
-os ditos Officiaes, e o ahiJrá de '2 de Junho dei 974 
'ºº S 1 • 'e!X:tinguio os Contos da Mesa da ConsYã... 
·encia e .Ül'dens, e ·as Contadorias dos Mestrados 
-dâsi t'res Ordens Militares em todos os. Officiaes 
·déllas., . .e nq S a.o II!audou, que tqdo1 ~a Theso~--

TOMo 11. 

reiros, Depo·s'itarios e- llecebedorés que day,ão 
cot1tas nas ditas Contadorias .e Contos as des
sem, no Reat Erario, segundo a fórma declarada 
nos< §§seguintes; o que · desde então ,sempre se 
tem "praticado em ·,Lisbda:. p alV"ará da• creação 
da Mesa do Desembargo' do Faço, e desta Mesa 
da' Gon'sciencia. e Ordehs •da .Côrte do Rio de Ja
neiro, de 22 de Abril de 1808, nada declarou. a este 
respeito; e do mesmo modo, o alvará da creaçã0 
do Real1Erario e Conselho da Fazenda dw mesma 
Côrte,de 28'de1nnho do mesmo anno;porém como 
•O dito alvará de 2 de Junho de 1774 se não dero~ 
,gou, e subsistem as razões em que se fúnda, pa
Tece justo que se obser.v-e comô na• de · Lisboa · se 
tem observa'do. Parece pol'. tanto à Mesa levar 
este negocio á presença augusta de Vossa ,,A!lteza 
Real, para que dignando-se toma-.lo em conside
Taç,ão, haja por hem mandar observar nesta Côtte 
este alvará de 2 de Junho de 1794, e que na for~
mà delle no R'eal ·Erario se tomem as contas a to• 
dos os Thesonreiros dos' Defuntos ·e Ausentes, e 
mais Depositllrios e Recebedor.es ,que estão de
·baixo da jtirisdicção desta Mesa, para se evitar a 
despeza que o mesmo•alvará e'\"Ílou. Vossa .Alteza 
Real porém determhiaril o que fôr senido. Rio 
-de Janeiro, em 21 de. Fevei.-eiro de 181 ê. Vis
conde de Villa Nova da Rainha. --Monsenhor l\li~ 
randa.-Monsenhor Almeida. -José de Oliveira 
Pinto Botelho e Mosqueirâ. - Bernardo Teixeira 
Coutinho Alvares de Carvalho. -Berna'l1do José 
da Cunha Gusmão e VaS'conccll0s. • 

Resolução. -Como parece. Real-Palacio do Rio 
<le Janeiro, 12 de Agosto de i817.-Com a ru
il!ica d-e Sua Magestade. , ' . 

CARTA BEGU. DE 12 DE AGOSTO, 

Coll. 'Bra~. - Delgado, · 

D. Manoel de. ,Portugal e Castro.; Governador 
e Capitão General da Capitania de Minas Geraes. 
Amigo. Eu El-Rei vos envio muito saudar. Ha
vendo-me sido presente o estado 1lé decadencia 
em que estão nessa Capitania os trabalhos das mi~ 
nas de ouro, tornando-se cada dia . mais dispen
diosos ·os serviços, ·não só porque já se achão lat 
vrados a maior parte dos terrenos que erão fa
.ceis de trabalhàr, porém ainda mais porque os 
-Mineiros não possuem os conhecimentos praticos
da mineração, que tão uteis tem sido cm outros 
paizes •onde ha minas de metaes dc . muit~ h1enor 
valor, as quaes, apesar desta grande rliffereriça, 
1dão sufficientes lucros aos emprehendcdores que 

·as lanão; e .querendo. e,u animar este importan

ti~simo ramo de industria.e riqueza nacional, pro

1111ovei:rdo nesta Capitania a adopção do rhethod'o 
regular da al'te de minerar, e o uso das macbi,.. 
nas de que se servem o's Mineiros da Europa, por 
meio das quaes tem mostrado a experiénoia que 

se ohtem grandes resultados -naquelles tràhalhos 


"Com pequena despeza' .Ç' com muito menor- nu
-mero de braços; do que ~o necessario& fazendo-se 
a mineração pelo methodo iordinario que se se
gue nessa Capitanià: hei'pór bem deterinina11 que 
-a'hi ,s.e . furmem.Soc~edades coinposta& cle'.acp9es, 

. (16 , 
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cõm 'que ,poderaõ.iienbrar quaesqueu indl'lliddos 
<JUe Mllas queinãq •sêr admittidos, , cujos fundos 
h·abilmeote- •empregados; .debaixo .da ,di11ecção de 
hum .-Jruipeeto·r . Gei·al , , pessoa inteUi:g.ente n·~ sci
encia mo·~anistic.a é}me,aU.lirgie·a, que eu für s.~r~ 
vido nomba1i, senicHappli_~ados . al) estabelecimento 
·<lé. la<v11as' ii'e guJa.1'.ésic1 im~thódioas, p.or., oontatdds 
mcsmas:·S:@cibdades, as .qu·aes lavras serYiráõ, ,ao 
n'it'.smo'.tempo, 'pa.ua ios1irucção · p.ublica~ patente
audo,.,se 'assim: aos laá.b.itaíntes , dessa C:apiVanla ,âs 
gllathdes ·vantagieos que, resultão do· met•hodo sci
entiJ.ico,dos trabailhos m'ootànrstic~, : e •as [)'11f.Stnas 
.Secieàrades .r.eg.u~auaõ pefos est9t1:1 tos q.ue· com,. esta 
se -vos. iiêmettom ,. •assignados por 'JJl1omwi .i\.nto

·nfo. .de 'Vihlano'\la , P01rtugal, d6 meu C.!i>usel4o ,e 
Mfo'i~ti o·e Seoretí;lrio •de Estado dos•Negocios ele 
Rei100 .. Confi.d .da.. vosso ~elo e· íntefü-gencia,, «1ue 
vios· oooe:pareis ilego• que reeeberdes,esM, 1e1;n pro~ 
móve11 &1çstabç}eeimento da~ sebt'cd1tas. SooiedaT 
-desi daindio-me iconta annualmen~e 'do seú ' restü
-tado pela:Secretaria d~ ;Estado eom petente e pelo 
J.n6mReal Eirario. (j) 'que me.pareceu participar.,. · 
"'ªS- paPa< que a~sim-se 'ex:ecute, não 'obst~nte quáesr
,q eer ,,reg;ulameobos o'u ordens·em,oon.trario. Pa
laóio.db 'Rio dei'Janeh·o, ei.a •I 2!de Agos~o de 1 S·17. 
h1. ..;..Com glilarda•, -=Par.a D. l\'lanoel,1de ·P.01"r 
túgaJ.e Castr.o. ,"rli · · • "' ..:'r, J • 1 

'r•1 1 f• 1 • 
0

,J~ · . f,'f•: l•J;i,r;.plj .. ~•fl 

ESTATUTOS para, as .Socé.edad,es ,d~ ,LO<!lras, df.li.S 'minas 
>·rde .oú~:o i qu'li se hiid ide e~tlJ,be6paer- na ' Capitania ,de 

11'!inas Gerae.s,. ''e a.que. • ~.e. rafe11e. a çar~a regia qe 
, ~I} p, '.clsr•A'gosl'!J d~ i 81,,,,,1, 1 , 11 ·~ 

• ·1 I O -- o .ii:' " ' ~l. .~ f â!Jr J !" J 

1 . º Estabelecer-sc-'hão ':lnariC<1pi~aQiíl- de, l\'J.jp,a~ 
Geraes Sociedades..:,...para _Jaz!rem a exploração 
das Minas de ouro, ou seja em· terrenos e rios 
mineraes ' que -rlovam~te" se1 descubrao, ou_nos 
que se acbão . d~sc;µhertqs ·~ .não aproveitados. , 
E stas Sociedades serúõ estabelecidas com autori 
·dade d0. G'clvernador -e C.apitãa Ge11eral da Câpi
tania. ~; ;_ r ' q · )"'.ti , L .~ ··· 1 f1'., · 

. 2. º:!Em .quante-· se ;não ··maucl'ai,l cfrear .a.Junta 
~dmfois~i;ati\la . em Villa Rica•; eomo orde'na· o 
·ah a!lál deHf8.o3, ha,,erà huR?-iJ:n&peotocG!enal das la• 
'Vtas1de to'daa as ~ociedade&, 'nomeadqpo11.Sua l\'la
géstáde; o;quàl . ser.á, pe's:soã;:inte11ig.enite JJilMoien~ 
eia nimüanistica•,;e Ih-e p.ertencelá "pri valli vamenite 
a escolha •des terrenós e a d1'rl!cção' 'dds;trabalh.os, 
6ein· qu,e ,algum• dos, aaci.onistas que entrar. nafSo
eiedad.e possa· iallrometter-se no•g:overno· ·àella· , 
·excepto· se·fôr ,f>O'l~ielle 1cousult-.ido. rE send0 nece&<
savfo/ B'oiJ!11spect@.r sepiwaF~Se• ,«i\:o 1nga1'> das.lavras 
dephumaiS.ociedade •pana; i.P assistii'1 á, outra·, ou 
tendo qualcfuer· oulil0i;impedimento1, pod'er.a .no
·meac. lhunia 1 p.ess.oa:~ialrilnque·fiqne. fazendoras suas 
v'ezeS''} duranté .. a, sna ausencia; c@m approYação 

' oo '.<Si0!\' erbador.r · .,,. ; , . , ·11:') • 

-:· ,Z. i'l• O Júmlb das: Sociedades sera ,formado .com 
'aCÇóe's: de 14oô;Jj rs. carda JmiJlla>,•; CFJ;l' cllnheÍTOi, 
liifUl 'de' itresrescrav.es m'oçds• e semi defcitfl's, 1de 1>6 
: até 26 •annos ;é1eiidad~, que seráõ- appro:w~dq~ pel0 
'1nspeetor: Gecal-, .-:!'Ião pb.<hmdo,I o, ..numflr::d, <le: 'es
·cr-av..o'S. ".de• c:ada fic;iciedader1e:x1ceder; a>mH e o'ito•, 
•eom~1rirden1a·,i o alv'ai:á r!liNl8'05. , · '-~; · 11 ' 

4:f. Ú[ida"S~0iedade~·rlo1ris:tárá pelo mimo-s i dç 

yinte •e ,CÜ).CO acçÕe~ i "o,ãQ deven~o . !exceder .a 
cen:to e vinte 9ito ~cçé:it&., i.nd!cado Jfoüte no·alva
rá de 180:), det!'lrmina.ndo.se o m1mero1t:lestas pelo 
lnspectol' G~'l-al'pq , aqto do es,ta.beleciment01, , se'-' 
gundo elle julgar que os trabalhos a que se vai 
proceder pedem maior ou meno1· capital. 

5. º Os te11·enos •niitícraes · que de novo se des
cobrirem seráõ com . preferene\a concedidos ás 
Sociedades, como já or<lericiu o· m~ocionad.o al
iVarú; ficando· daqui em diante próhihido ao Gpar
da M.'i\i1• Jlas \\'Ht}as (azer distribµÍção daquelles 
te11renos ,e ;clas agnas correspon<ileotes; >sem •pl!Ímei
.r& Q. partioipav ao I1~~p,ecto1·, que logo,prnccéle11~ 
a-0s exames necessari()s, e fo,ri:'n.'al'á a 1·e5peativa 
.Sociedad·e' llO· .p-r.aw P,e seis rn.e~e,s ; e p.ara chegar 
.á noticia·. de tod.?s, ó ln,~pector, por' ordem d@ 
.Go,:erpado1· e Capitão G:eneral, mí!odavá pôr os 
,editaes nas princjpae~ Po~oações, qetcrminando 
o ,n\1me.ro de acções, e <1.s condiç-ões debaixo das 
q.l!l.aes se quer .t'orma11 ,hum,a, Sçicie,diatle,, ·segu·nde 
o -artigo 7° § 1º do, <1lvad1; findo o qual prazo, não 
est.andp a Sociedade estabelecida,, ,o Guarda Mór 
p'oderá fa~er. a djstvibuição1 i;i.a fórma d,õ , pos~um.e, 
em qulínto nãQ se es~abelecer a ,J,ul).ta• i\pmi.n-is
.tl'atiYa. ·.. - 1 , , 

. 6, º Quando; 0 1 Iospect&p Geral houve1· parHci

.p.ado ao Guarda , l\fór qu~ por.ção, de ,terreno he 
p.recisíl pai;a, e~t.abr,lecer ,hull)a ·r Soci~dade , • se 
.p,rocederá á Jllcdiçãoi.e· deroarcaçjio ~aquelle te1•
·I'eno com roarao~ de pedra., ..e se p:issará a 'Com
pete1lte ca1:t~ de P,ata• .de t11r!ellt'>·, e. d.ás agu.as1que 
(ore,Il'.\ -peoessat'ias á S~ciedade ; ·e .quando, esta 
deiii:e 1de :la vra.1· o terreno po espaço de .seis.-.mezes, 
fi0<-1ru a data se.m effeito , . ,e se ,pode ·á .d.is,tribuir 
a •quem"o Jle:dii:,.,. mas çom pr1fey,ê.11C.ia st: dar.á() 
ao·11 Mineiros que a huma r.ecoJ1hecii:la. e~pe~i~neia 


n;1 a/·te .. ~e minerar uni·re!ll maiores posses-, ~u 

maü>r numero de csrra vos, sem, que 1por1moti vo 

alglJm se P.OffeSã~ ,comprehendcr na refcric,la r~p<1r~ 

.tição as pe,s~pas ausentes,.,ou as que não possujão 

.esc1J v,95 ,jnem 'exel'(:ita''ã-0 a1 obcup~9ã9 . de .mine

·rar , , segulildo O• artigo Qº do ~ 1 · ~ do dito al:vará1 

.E a r~spt:it.o da .quantidade: e e:xtensão <lo tcrr..e

JIQ se regul;ira , .. n1» .que füp applic<1-V·!!l ; • pela. di's
•JiOs.i~ão do mesqio :ilv:a1•{t n9 § 5°. . ... ; 
. ?.·º ' 0 desc_ob1·id.qr das t~rreno~ mineraes. qu,c 
venlJ~º a ser concedidos a qualquer Sociedade, 
receperit em premio !!~ _lucrc;s conespondentes 
ao -v ,alor cle•huma ac9a0, coI'nó ·se ti'vesse j!ntrad·o 
com ella par~. q·SoGiedadc. , 

8." Como o objecto principal destas Socieda
·fl:eê C61Íl1siste no -ap110.veit<1mehto dos t-er.nen.os i'rrn
ti1isa;dos ,-e no mell10Pament<0 ·do methodo aétuail 
<da nlineração~ quandf.I convi.~r formar•Sociedades 
..para la"llrai· estes ,terrenos., pertencendo e1fos a 
pro.prietarios. que os possuão· com titulos;degaes, 
·Será11iotíma<lo · áos possuidw.es, p.01· 0udem do Goi.. 
-vernador e Gopitã-0 General,. que hajão de est~hc
<1-ecer .seirvi90&.corre,sp.ondentes ..u rex~ensã.o do ter.
.reno1, -dentno de seis · mezes. cantados-da data da 
in_tjnração1, débaixe da peàa de perderem;•o di•rei~ 
-t~ que ti<nhão'l a elle , ,, ficandoi livre · em ibenéfioie 
idâ.Si1óciedadéiq-ue .séipnepozer lavl'ai-lo ; lá •qual, se 
pass~ra }a competente' cart:a ele data;. ,e,em•deela- ' 
-ção ,~as aguas que llhe forêm preci.sa..s 11resenarrdç,.. 

f'~ r 4 
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se poi.;em para o possuido1' antigo .es lucros cor nem; e á vista d·este lhe sel'á dada huma a police 

respo ndentes .ao ·valor de h1una , terça o~u duas. assiginadai pe:llas tres •Administradores, ~ os quaes 

terças p,al'tes, ou de huma acção int<Ya, confor támbem nomearáõ hum Esc'rhão do Thesourciro 

me a riqueza e extemão cl.o ·'terreno. Se poFém Pagador, para ter a 'seu cargo a escripturaçiio. 

as terras e aguas forem possuídas por compra, . ·, 12, •, Logó •que se ·achanem· éompletos os f1m

herança, ou em premio de al~um serviço, seráõ dos para h.uma Sociedade, • as. eseravosr e tud0· 'º 

a valia das por peritos, passado que seja o prazo mais que a eHa .peuten·cer', · seráõ da ~clusiva ves

de séis :mezes, e compradas por seu valor; ou se . ponsabilidade dos• :A:dministradores nemeados. O 

considerará este ;eomo . fundo com que ent1:a ó numero dos; reseria.vos que no estabelecimento da 

proprietario para1,' a .Soeiedade, da mesma fórma sociedade •se julgaP• ·F.lecéssario paira•'OS trabalhos 

crué seria se efl'ectivamente heuvesse. eutrado cóm que se houver.em de. faz!lr' . devetiá· estar sempre 

dinheino ou ·escravos, segunde elle escolher ,.não. eompleto, sHbstituihdh-se· os 1qmí · faltarem por 

perdendo comtudo eDtão o direito de propriedade outros, . quNa administração' com pra11á; tend0 · o 

do rter'.rerno pana oi caso da extinc9ã-0 <J.a Soc~edade. cuidado de r.eservar sempre a1guns .fiund:os para 

.· 9. º Ha:vendo Sua Mag;estade mandado' vir ele esta compra; e cm ,q-uanto a não effectua, alugará 

Allemanha, ,á custa da sua Real Fazenda, diver os jornaleiros q~rn forem precisos:, ·para 'que não 

liOs Mestres1 Mineiros, com· o fimi de diffundill se susperulão·,os trabalhos das lavras. 

entre os seus va·ssaJ.los o conhecimentçi dos traba..; 15. ~ Aeontecendo que mórrão a maior parte 

Jhos das minas, ;,1. alguns:. destes. Mestres pérmit dos escravos, de maneira ·que 0·s.fu.nd'os da Socie

tirá ' Sua Magest.ade• que sejão emp:JJegados em dade não cheguem' p'aTa, compF-ar outres, e não . 

beneficio das•1,sobneditas Sociedades i sendo sem querendo os socio"s. nestas ci.reunstaueias concor

pr'e· pagos á 'custa da Real Fazenda ; e 'para ser dar em reformarem as suia;; acçi!ies com a quanti·a 

indemnisada 'desta e mais oulras. despez.as 1que el:la necessaria para este frrn, ,hesse caso se di·ssoherá 

·fizer , em beneficio das Sociedades, r:eservar-se a Sociedade, .intervfodo a autori~ade do Governa

·hão as.lucros corresp(f>ndentes ao valor de h11ma dor e Capitão General ;i assi·m com'o no caso em 


. acção , on . de duas acções ·para a Real Fa'Lenda , que o Iospe1Jtor Geral reconheça•e deqlaPe que o 

segundo fôr a ·Sociedade composta do menor, ou producto da lavra não poderá·carresponder á de&

·de mais ile sessenta e quatro acções. pe1ia que ·com: ella se faça '; então .se venderá em 


1o. º 1 O Inspector Geral ·estabelecerá os serviços, hasta publica 1tud0 o que existir perte1rne-atitú so

diri•girá os trabalhos e a consfrucção dos engenhos ciedade, para ·Se dividir. o seu•pl'Oducto pelos ao• 
 !

' e machinas que forem necessarias. Org-anisará o cfonistas que 11ou.v.erem jentrad.0 com dinheiro ou 

plano para o govefno particular e economico de escravos;. e o ter1.1e110 freará .deivolurto, iou se en

cada hum a. das Sociedades, .com attenção ás cir tregari1 ao . propFi'e~ario que d'.aates o _possuísse, 

cunstancias loc~es della, e com tal i:nethodo, que por füulo die•-herança ou .eompra. ... ·· · " 

sejão utilmente administrááos os 'fundos, haven 1!1. • Qfraq·do o lnspe:ct0r Ger'al julgue neces.:. . 

do a maior ola::eza na sua e0ntal~ilidad.e, tudo sario augmeptar ·0s trabalhos a po-nto q1:1e não 

fundado nos iprincipios estabelecidos nestes .. esta bastem para este augmento 1 os fü:r.tdos .da So'cie

·tutos; ·; e coO'Vindo a adininistraÇão , ·e sendo dadft ,estabelecida, neste éas o ·eJil.e >'fará, junta

~pprovado., pelo GoV1ernador, ficará servindo o mente com os1mais1A>dministrad0Tes e e'om auto

mesmo plano de regra para se -obsenar imprete ridade do Governador e .Çapi_tão G'eneral, hrima 


·r.Í V·elmeDiLe~ 1 em quanto não houver ·@ruem· em ·exposição dós trabalhos já,. feitos •'e ·que se devem 

contrario. :. fazer,, assim como das "\lantagens que se podem 


•l •t 1. •, Esta. Sociedade. terá hnma adminishação -espe11ar de hum tfll au·gménto ·de fünelos, para 

separada, que· scrú composta do Inspeétor Geral, ser presente aos socios, !OS quíte·s poderáõ refor~


de ·hum Thesoureivo· Pagadõf., ,e de hum ou mais çú as suas acções com a quaBtia que fôr neces- ' 

:Dil'ecto1'es dos frabalhos, conforme fôr ·aextens-ãe saria, se nisso 'Concordarem; aliá's se poderáõ 
das lavnas que se houver.em de fa.zet·: o Thesou admirtin nov.as ·acções para preen"cher aquelta·quan:. 

-11eiro •Pagiador será ,nomeadn por huína C_ommis tia;· arbitrando· se 1po1.t~m neste·caso as som mas 

são ·do5 ·socios ,á, pluralidade de votos: os I>iree com que devem entrar 0$ novO's accionistas, além 

tores sei:ái!i escolhidos. e nomeados pelo lnspectér dos 4oo:t/J réis, .a fim de ~ompClllsar as' despezas 

.Geral, como ,pessoa competente que ·poderá iul-· já" feitas pela sooied·a:de, 1e para r1pmlerem ficar 
 , . 
-ga1~. dal'capacidade · do ·individuo para e3te eriiji)re igualados nos ~ucros, ) O ·a-1'!1itilam,entOT 5e11á feito 

·_go , «1devéndo hum. e,: outuo ser appro;vados pelo ·pelo Inspeotor Ger.al ju0tarnénte com o·s mais Ad-

G'o~ernadol' e •Capítão General, ouvindo a Com ministradores. ·) 

missãof e1 com a .mesma ' Formalidade: seráõ demH i 5. • Os accionistas, huma..vez e·stabelecida a 


.tidos quand0 ~ervirem mal. Os Feitores seráõ ela Sociedade, não ·· poaeráõ .retirar o dill'heil·o ou es

..escolha e1 çomeação ido:i!nspector, Thesoareil'O e ·cr.avos com. que hajão entra'fl.o, 'tnas ser-lhes-ha 

-J:?irector: Bavierá. hum cofre, com tres eh aves p>·ara ·per~nitt•id.0 tra.asforir. ·as, suaTS' acções· a. qlilem .bem 

•á11recad-ar os f.undos e lné11os d:a Soeieda·de,, o qual 1hes parMer, endossanélo áis ·ap.pl~c;es que.tiverem 

estará em 1casa doThesoureiro 1P.a1g;ador.'1 Este 'ter.á . recebido dos Administradores, fazendo porém lo


-huma .chai"e., ·. e \Direeto·~ mais. antigio .te1iá. eutra , .go 'participação desta tran·sacçãCv a.os n:i.egn'los ad
' 	 r e~ a •t~rcei:riant.e.,la ,; ha o ]inspector Geval, ·ou quem • ministradores: ,e ·ainda ·rqu·e asi acções · passem a 

..{izer 1a;s ·s.ua.s1;vçzes: , -Q 'Fhesoureir.a .Pag~dor pas- ·outi·a pessea porl t>itul.o de vienda, penhora lfü 'hc• 
1sará11ws fSG>:CiOS hum recibo• do· düfüeir.01,, OU 'eS rança;, ~·nãe :.poderá o novo possuido·r , , -mesm6 
craWQS•, iJe ' eada h:um<t!das acçõe& eom qu~~ it!l'tra- quando venhão a p~rtencer {1 Real Fazenda,. ou a.0 . 

http:d�f�eir.01
http:houver.em
http:despez.as
http:houver.em


ANN'O DE 1817. 

( 

Juiz dos Orfãos, Defuntos e :Ausentes', vetirar as 
acções, · senão no caso em que s~ dissolva a So
ciedade, e S'Óip.oderá ter direito ao5 lucros que de 
taes acçõ · s provierem. • ,, : 

16. º- Qu'erendo Su.a Magestade animàr o esta
helec~mento e progr,esso ,.dést~s sociedades, como 
hum nieio de melh'orar este importante· ramo' de 
administração, e.de occor'rer ao ~travio d·o ouro, 
concederá a,estas· sociedades a diminuição· do real 
quinto,.. reduzindo, o·ao decimo do ouro que se cx
trahir dépois dC" doús annos, 'contados· do dia em 
que s~ principiarem ,os··trabalhos .de cada socieda
de, no caso de ·se darem as provas necessarias de 
que todÓs o'S trabalhos daquella lavra forão feitos 
pelo' metb.odo'scientifico e 0oom as machinas e ·en• 
genhos dtiterminados; e para se proceder com se• 
gura99a da Real Fazenda para a mercê e verifica
ção destá .graça,, deverá,a administração apresen
tar os; seus lí vros a.o Magistrado ou pessoa que o 
Governad@r e Capitão General nomear para este 
Cf".ame, mostrand_o..,se-lhe legalmente •que todo o 
ouro ·.que se extrãhio ,,_ ou por laYagem, ou• po11 
àmalgamação, ou por Jup dição nos annos antece
dentes pagou o .quinto, tfJ qual .haverá de pagall 
tambem1 o•quc existir em cofre quando fôr a graça 
concedida: E1 tendo'Sua l\lagestade concedido a 
refél:i'.cla·inercê, entãt1 ,iic pniõc.ipiará a fazer .nas 
casas .das fundi ções a redu,cção doi quinto ao deoi
mo ·do :ouço que se. extrahir ·pela manefra indicada 

· neste1alltigo; 'sendo obvigada a • admin~stração a 
mostrar tQ'do&.os anooa que não entrou na fundi
ção cura m1µ1or porção de ,ouro de que. tirou da 
lavrá no. deêurs:o· dos annos · sohreditos. ' · 

17. º 'No fim de cada anno se extrahirá hum ba: 
lanço demo·nstrativo do estado em que se achão os 
ftindO's de cadar soci:eda'der, a fim d.e que o Inspec-' 
tor Geral, de acordo r<r'om os outros ·administra
dores ·, possão determinar o respeàtivo dividendo; 
e será publicado este· balanço pela maneira que fôr 
mais convenieote•pãra 0 :1> acbio-nistas ,mandarem 
receber o €J_Ue lhes tocar; sendo permittido a qual
quer sooio examinar os livro.s e documentos de 

. , 	 que se extrahio o .balanço, Da mesma fórma enr 
t regaráõ os administradores huma copia do balan.. 
ço e do-,estado de cada sociedad.e ao G.ov.ernador 
e Capitão Geoéral ' o qual fará participação. disso 
á Secretaria. de Estado dos Negocios do Reino, 
propondo ao .mesmo tempo o que convier para ós 

, prognssos dá Sociedade. ' 

." ·J: 18. • Os Ad.ininistradores, F.eitores e Oamara

4 d 	 1 _, ( 1 ~ 

as, ,ou quaesquer Einpreg.ados ao serviço das So1 
. ,. lC'i'.fldades, não poderáõ ser empr.egados .em outro 
.~ ·: ;tj°~ilqµ~rr serviço militar ou éiv.il', não sendo Ofil,
.,, eiàes dé sOído. ' · 
'· 1~)°. º Os Ouvidores dás Comarcas, como Supe

t\ntendentés 'das. Minas~ .seráõ os J uizes C.onser
va4i:ires destas Sociedades; elles julgará(>, breve e 

, suuima~iãmente as suas causas, devendó deeidir 
quaesquer. embargos dos trabalhos da mineração 

... das SociedaCles.1 2m• ~ara exacto cumprimento destes estafutos, 
,, ; .e p,em .pssim pata• a 'solução de ·qualquer duvida• 

-que,, se, off~foça, s'.e recorrerá ao Governador e Ca
,1 '. · :P,~táo · Ge~eca~, o q~al darát ·:01: a'µxilios ·re _pro1j1

~~enci l),ef. <j.úé 1(0~.e:m, ju's.t-11s( ' ! ~ • · ."7, v ' . " 
.' f 	 \~ • f • i. I S .j, , /) t ~. 

>j, 

-. Pa~áci·o do Rio . de J a'óeir0, em 1 2 de Agostô 
de 1817. -Thoma0 Antonio de Villa-Nova Por..; 
tugal. '- 1 . •. , 

j• 
1 1 •.. ' 1 ... '1 

. PROVISÃO DE 13 DE AGOSTO. 
t • ' 

• , .. Manuscripto autbentico. 

J-O"ão Paulo Bezerra, etc. Faço saber á Junta 
d·a Rea'l Fazenda da Capitania do Maranhão, q,ue 
El-Rei Nosso Senhor foi servido determinàr qu~ 
a Junta mande satisfazet a João Anastacio da Cu-. 
nha,. que. interinamente servia-de Escrivão Depu
tado <la mesma Junt;i · o 01·denado annual d~1 
5oo:t/J réis, que lhe compete como segundo Es
Óripturario Con;tador da Junta da Fazenda de Per
nambuc(!);, contando-se-lhe este vencimento des
de o dia subsequente ao em que ficou cessando· o 
ordenado que nessa Capita~ia vencia como Es
crivão Deputado, até o dia em que embarcar para 
o seu destinQ, e assim mais ·2oo:t/J réis de ajuda 
de custo para o seu transporte, e tres quantçis. 
adiantados para lhe serem descontados nos arde-· 
nadas que houver de perceber em .Pernambuco. 
O que se participa á dita Junta para oter • assim . 
entendido, e sem duvida aiguma o executar.> Jõa
quim Evaristo de Campos Quaresma a fe~ no Rio· 
de Janeiro, em 15 de Agosto de 1817. -Marcel~ 
lino Antonio .de Souza a fez escrever. -João Pa11t
lo Bezerra. - Ea;trahida do Li'D. 5• de Registo Ge- · 
ral das Orden~ ea;pedidas da Juntu de Fazend,a, a 
rfl,. 	 401'. ., 

". 
-· 	 • ~ 1 t DECRETO DE 1:6 DE A.GOSTO. ·1 .. 

Maouscrip to a'1itl1eotfo.o, , . 
Tendo estabelecido pelo Alvará das Faculdades 

-a fórma porque devião ser propostos .pelos Bis
p~s os ·Sacerdotes mais dignos de ocoupar os be
ne;ficios parochiaes e mais empregosccolesiasticos, 
e ~endo depois disso, cm attcnção aos queifrequen
tavão a Universida,J.etde.Coimb~a, admittido acon
cqrrer os propostos, aquelle~ Clerigos que se sup_. 
•punhãô ainda mais dígnos, por lhe ter imposto o 
,erucargo de se lhes fazer exame mais rigoroso ; e 
te~do mostrado a experienciatqúe; não obstante es.
•tàJs providencias, os pov.os 5offrião do máo .exem
·plp de .Paroohos não dignos: sou servido cstabe~ 
focer qúe; além .daquelles que· forem a.pprov.ados -err concucso, no qual não sómente encarrego aos 
:El~pos a escolha quanto á scfoncia ? mas muito 
·plÍncipalment!'l pelo que pertence aos costrlmes , 
-fodetle, .e virtudes ecclesiastioas; se me não con
s~ltem Clerigos alguns, para · canonicatos paro
chiaes, sem que. álém ·d0s âiais papeis ·exigídoft 
-pelo sobredi~o Alvará das Faculdades,.apresentem 
attestação da seu .ordina11io- , , de que são oapaze~ 
de ser empregados no ministerio que pretendem, 
e 'que a sua conducba·i costumes e .moral são dig
nas .e· proprias ,para a-edificação dos povosl Ainda 
.ni> caso de •tmioo oppositor será da neeçssidade a 
JJ~bredita a~testação, a. quál eµi. !@doM>S casos· de
..v\~rá subir~o seur uriginat c~~· a cons1dta1 á mioha 
-real p.resençíl. Estç meu d'ecreto ~~ iparticip~ ·a to~ 
-df s as anto11idades por."onde se 'fazem -pro}>ostas 1 Igreja~· /t Me.s.a ~a: Cóns.cienéi.a' .e Ordéns o t11~ 

/' 	 dh· .1 . 
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AK·!fO DE 181'1. 	 265· 
nllà h~iin ·ebtenclido e ·eiecute p•e!a parte quil lhe 
.t(l'ca. Pàlàci'o ifo'R'io dê' Janeit{j·, etri 16'•de :Ag-a-s.1. 
gosto de 1 'fh 7. ~·C~Iil á ·rub'l'icáile El-Rci Nosso 
S'éilh'ór. 

DEC.RETO DE t!) DE A.GOSTO. 
(, 

J.. ·Coll. Braz. 
/TSfl 	 ' 

, Sendo, para mim da maior satisfação á:interes
.~;mtc; noticia ·que recepi' .de se ter celebradq e~ 
1'ienna, no dia "15 de Maio do corrente anno, o 
c,asameuto do Principe Real D. 'Peélro·de Alcanta'.. 
f3 ~ . J!leU ..ni~ito amaJo ·e .presado filho, com a 
Se~"enã,,ssima Ardtiduqueza ·de ,Austria Carolina 
Josefa Liiopoldina; e querendo por ião plausivel 
mo,th:o, fa~er graças aos militares que tivel'jlo a 
.infelicidade de desertar das suas ' bandeiras : h·ei 
por hem conceder pea·dão geral a tooos os deser
1.'ores .que, dentro do.prazo de sessenta Clias con
tados · ~~ 4ia da publicação deste decreto em cada 
huma das Províncias, tanto deste Reino do Bra
jl.il , . coffi._o -de ·Port!lgal e' dos Algarve~, se apre
11êntarem ás autoridades milifares das mesmas 
P.rovincias, as quaes os enviará.ó aos seus respec
tivos Corpos, no ·caso ·que ali'!1e:i,.chem, para 
nelles continuarem a servir, ou lhes mandaráõ 
abrir praça em (1ualquer 'dos regimentos da sua 
guarnição, no caso .que o Col'po a .que.pertencer 

;.iJ,. desér~or seja de differente ' Província, e mui 
~hsfan,tc daquella em que elle se apresentar.-JOãÓ 
Paul,o Bezerra' etc. Palaéio 'do Rio 'de Janeiro., 
em ~.9 de Agosto de· 1817. -Com . a rubrica dé 
Sí1a ~agestade. 

,, 
DMBETO DE f9 tlE AGOSTO. 

· Hanuscripto autbentico. , 

Há.tendo ·l'edHftdo à ntiii fausta n'Otfoia Ade- se 
·ter-celebra'do"em' Vieima d'AII'stria, no dia i5•de 
)fáio dest.e correhtti ánilo, o casamento·!ajustado 
êntre o' t>pncipe'Real D. Pedi-o deAlcantara,.meu, 
.,of>.re rO'q'os ,'miíito' 'amado e presado' filho ', com a 
Sereníssima' Archidüqueza 1d~Austria, 'Carolina Jo- . 
sefa 'LeopóJdina, filhd do muito alto' e·muito·póde-' 
1·oso Príncipe Frân'cisco I; •Imperador"a'Austria·, 
Rei de Hli'ntria e 'Boh'émia, ·meu ·bom ' iróião e 
primo : hei por bem, em demonstração do meu 
justo contentamento1,por tão plausivel motivo, 
que se suspenda todo o despacho por trcs dias 
!!llccessivos., d~meÇanêlo ·na ..quinta-feira 21 _do 
corrente mez; ~ que em toda esta Côrte e Ci
ifade do R~o i de Janeiro, nas 'Fortalezas, e- em 

"l\ESOLUCÁO ·DE i9 .DE Á.60STO. ··· 

~la~~s~ripto a.~thent~co. ' ' 

<Os 1Mor;dor05 ·dâ·Senra ,de Jta.guahy li~,q~~reni, 
'pedindo a is:ençã~ ai.a contribuição fa1p..9sta ·M 
<passagem du 1'io ·do mesmo nome.. ,P.ar.ec.e ao 
iG.onse}ho, não obstante as infol!mações a ,qu~ 
ima'ndou •pr.o@eder., que, opara .v.otar ,sobre ~cste .ne, 
cg:ocio com aquella qlareza e e~actidão .çom ~UI' 
ws assumptos rda •Sua competenoia de~ero ·!'ubjr á 
augusta presença rde •Vossa rMagestade, ,não são 
lpur 1si1bastantes •SÓ :as -duas ·pro visõe.s l\a ,e~tinct;i 
.Junta da Fazenéla 1desta •Pro:vincia, para 0.1C,Qn1" 
1Selho 1tirmar'sobre ,ellas ,o ·seu.pa11ccer c-Qm.a,de•. 
"Vida"segurança. 'Suppondo que a difo ·J.unta 'foi 
autoi:isaâa ·por iY.os!tll Ma·ge.stade p.ara,esta~!)lec~1· 
~as imposições ide que s.e tr,ata, ·he ·manpa .a1pi:i-. 
imei~a .provisão de ~26 d~ ,,Novembro . de , ~-801_,. 
-expe'dida ·tpara 1reg!1~mento deste· . dir~eito 1real,_, 
tporque1no ·artigo •7º ·não ·marcou ' º limite ,pa.r!l ª 
·· intelligenoi~ de.-:quaes.moradores .de .hum e,outro 
· }~o do rio erão•isentos. de.rpagiar•esta cont~iqui
ção; i:e no ·artigo 10•· igualmente não.mar.c~,u .os. 
·sitros donde ·e para onde ·se de,.,ião enoaminJiar .os _ 
..,~,jantes paira,•pa·garem menos 1iµiposição.,qu_e . ~ 
.que·se taxoumo artigo..8°, '. para-·pagarem..os via
jantes ·que..vão e vem de-MiQas; .de maneir.a -que 
<es.te defüitc> tornaiinappl icavel a·regra de se .~n~er· 
·pPetar ' el!!ta J pllov.isão:·pefa. ·co~bfoação -,dos; se,us· 
•artigos:•ent:r& si. 1A•reluctaac.ia dos,.p.ov,os.e, JIS fC-· 
rpr:esentações ·:dos ··exactOli'JlS ;0desta .cont~ibuiçã!) 
·<1hrigárão,1 amesma •Juata, ! passados .p.o.qcos.~e
·2es ,-a.cafisar. a fdita •protisão, .por oútra tde; 21 r,~e 
·Janeiro-.de J'802, que,•.hem lon_ge•de co.ri:iigir,e$le11 
idefeitos, •Jie ainda ,mais 1defeituosa, «p.or,que ,n(i.o 
·guardou as regras ·sabidas•de .proporção, . es.tabe,. 
1eecndo·que•cada homem liv<11e,- 1trazendo~hum o.u· 
>mais aggregados, · pagasse ..64o ~ rs. , -·5.20. -rs. ,1da 
ee11tidão' do1teirmo :1 e mais 640 .rs, quando,voltas,. 
se~ desta (lidade· por1<1quelle•reg;isto; não::fez dis:
.tincÇão dos •contrihuintes, 'º' que•deu.occasião ao 
abuso de isentarem' os Prov.cdores•deste registo, 
-por'· sna"autoridade , " OS• moradores. .do ,,haixo. da 
·Serra, 1do pagnento 1desta ...contribuição~ eQmo 
1se vê- ·da informação · ~o Provedor-; e ultimame.nte 
não,fe7' tambem diiferença•do,que.era direito..r.eal 
e emolumentos dos·officios de P.ro.ved,or e Escri
vão, nem prescreveu a norma .para ,entl'.àr.nos 
cofres reaes o producto.dc.~Ja contribuição, resul
tando desta confusão e omissão o que consta da 
inf~rmação' do".ft'linistro informante, isfo hç, que o 
Provedor e E!)cri-v;ão; ;dçste r.~istq ,fazem seu todó 
o_pro~ucto desta contribuição, sem embargo de 

todos os' na..víos de gberra"surtos a-este pótto' ha- - "ºªºconstai! dos 1decretos de mer.cê dest~s ~fficios, 
jãq hnniharias; "fep'it1ues· de "sinos, e· sàlvas "de 
arfilheria ~m .,bdos os tres dias referidos. A' Real 
:ru!1ta ~a Fáiei;lda 'do~ A.tseriae!I do"·Exercito,' Fa
'b'.ficas e' Fukidiçóes ' o ·teriha ássim·érltendido,· e 
. faça ODSCfVar·•fpéld que rlh'e perlcl'íce. ' 'Palacio 'da 
Real Qu~_ni!l · dil ~Boa- 'Vi'sta ; ·em 19 ·de..;Ag.osto '~de 
1s·17. _:_Com â '· "tubrica ''de''·Sua": M·agestlide. !._ 

,	J&Jjístado d fl. ''231 ?do1,j-p. ·1•' de'.'1J1t: •d1 t1i1 1 

IJÍ"ê.f:iios. · ' · 1 

11 

··que Vossa l.l\lagestade fizesse aos .actuacs 'proprie
~tarios ei:presslt'mercêt destes·direítos.reaes, eomo 
1·e~a 'Qeeessario ~ o que .he ·na ·:verdade~xtraordina
"rtO; ' ercra•certamente 1dQ" ·dever do Cc~nselho t.er 
.. procurado ~etVitar.< eStC• abuso , . l\e ;füiesse · no :Seu 
· :Archi:vo.•as ·orddns· reg.i,as ' expedidas l1 .. sohr11difa 
"'eilltineta Junta solire·-0s .• ohjécto8 da·Eazend11 des..; 
•fa'>P.ro·tincia. 1•Dem<1D&ll'acta·!lSMql a·insu:fliciencia 
-:das•eebreditas .pitõ:visiee, •para .segundo ~s.•teus 
1»1ermos .fazer· o· €ongelhQ ª ' jutidica·ielel')lretaçãu 
·~ 4fu'4Ji lbe,,ineuinl>e..-aeerea-déste1~go~io., clilã.0:1rõ~~ 

~ 
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'cQnforma,:-se com,a opi!11ao do l\ljnis,tro infor
mante, nem ,co'.m a.resposta do Desembargador 
Procurador d~ Fazenda, por isso que se fundão . 
<nos artigos r;º· e ·8• da provisão de 26 de Novem
·líro / ' que ·foi cassada, e que quando mesmo po
desse1ser applicavel ao caso presente, á vista dos 
defeitos que ficão ap0ntados, entende o Conselho 
que he só da ·real autoridade de Vossa Magestade 
~ecidir se de direito os supplicantes estão ou não 
obrigados a pagar esta contribuição; como porém 
no seu requerimetito elles implorão a isenção des

' te P.agámento, _não pelos p1•incipios rigorosos de 
·direito, · mas-pelas razões que allegúrão, parece 

· ·ao Conselho que elles são·dignos de merecer a 
·~eal attenção de Vossa Magestade, tanto mais que 
·t.l Conselho ·está convencido que taes registos ser
-Vem unicamente de peso aos povos, obstão ao 

• progresso e prosperidade defote nascente Rio, que 
-Vossa Magcstadê tanto se disvela em tornar flores

, cente, e uão preenchem· os fins .·que se tiv·er~o 
· cm vista para o seu estabelecimento. O princi
- ·pai foi sem 'duvida o ev·itar o extra"vio dos dia

, ·mantes; a histol'ia destes registos mostra que não 
, ·sê fez ainda hum:a só apprehénsã~ sem ter prece
. .'dido denuncia ; a e~periencia de quem. passa p,or 
·Jmm destes registos• prova a impraticabilidade ; 
e mesmo a quasi impossillilidade de se descohdr 

·. -por eUes esse contrabando ; e tendo este.objecto 
·passado·de primario a secundario, os Fisoaes desse 
·extravio só ·andão. na e.xactidão do recebimento da 

· 	contribuição da passagem. Vossa l\lagestade·com a 
:sua sabedoria já reconheceu ·e sanccionou, pelo ai
nrá'de i~ de·Maio ,de i 805, os meios .de se :eyitar 
·este éxtravio ' humanamente fallando, parece que 

&e '~eduz a sqa resp,9s~a, com I" qual me cnn.fol'
mo. ()~ ord~ado&porém estab~lecid,os para o ,Tuii· 
frivativo 4.!ls pjlusas e dep~nden_cia do Banco <lo 
Braúl pelos §§ 6• e l 1•·do alvará de 20 de Ou
tubro de 1812, mandão-se deduzir do produéto 
dos novos impostos,, assim como as despezas dos 
lançamentos e humá e outra cousa tem sido paga 
pela Junta do Banco, em virtude do regio avisÓ 
da Secretaria de Estado dos Negocio~ do Brazil, 
·que, em data de 5o de Janeiro <le 1815, fôrá di
rigido ao Director P1·esidente daquella. Por tant9, 
'o Contractador nada tem que responder por se
·melhantes despezas e eleve continuar para o futurq 
como actualmente se acha estabelecido. Resp'OQ· 
deu o Desemllargador Procurador da Fazenda:
Conforn10-me. Parece ao Conselho o mesmo que· 
ao Desembargador Procurador da Fazenda, com 
quem se confol'ma. Rio de Janeiro, 20 d~ Junh.e 

"de 181 :;. · 
• llesolução. - Como parece. Pala,cio ela .Boa 'Vis
ta, 19 de Agosto de l 817. - Com a rubrica d.e 
'Sua Magestade. '-- Ãcha-se no Liv. 1• "de Reg. cM 
' Consultas do Conselfto da Fazenda, a.fl. 86 "'· e 87. 
~ 

D~CRE'FO DB 22 DB AGOSTO...' 
Manuscripto a~thentico. 

, , 
Fazendo-se di,gnas dt? providencia · as pessoae 

empregadas na actual expedição e camp'anlía do 
'Sul, a fim de que não experimentem prejuizos nos 
·seus .iotcresses, pqla ausencfa em que se achão 
'dos ~eus respectivos domicilios, occupádos n'o meu 
real servíço e estado: hei eor b·em que se 508

'n(io ha outrgs, e seria hum grande beneficio para - pendão todas as causas em que forem autores ou . 
·Qs vassallos fieis de ;yossa l\'lagesta·de, e para me
l horamento das rendas do real patrimonio, que 
.este· negocio, merécesse a Vossit Magestade hum 
·momento de attenção, ~ara dar as providencias 
·qµ.e elle está exigindo·, as quaes so podem baixar 

. 1do·trono donde dimana a felicidade do Estado. 
.Rio, em 2 de Dezembro de i816. 
i. Resoluçãa. -Como parece, ficando isentos to- . 
•el os os.m'orado~s da Freguezia de Itaguahy. Pa
:lacio 'da Boa Vista, 19.de Agosto de 1817.•......-Com 
' a rubrica de .Sua Magestade. -Aalia-se no Li'll. i • 
-de Reg. de Consultas do C011sellw da Fazenda, a 
;f ;8!1 ª-85 'fJ• •.'ll. _.___...._ . 

. . e 
RESOLUC~.O DE, 19 DE AGOSTO. 

• • > 1. . ~ • 

• ' Manuscripto authcntico. . ' 
, .. -A junta do Banco pede resolução á duvida-que 
. eccprre ~obre, quem deva responder pelos orde
<-1!ad0s,do ,Juií e .EScri;vão .do mesrno Bapco, de
-pois de anrematados os impostos, de cuja. rf:!ceita 
-. se .paga;vão os .~~smos 0-rdenados. Informou o 
.J)e~~mbargadril' Jqiz Pri vativo ,do ;Banto do Bra
i.Ziil, oiivin'do os,_contr.aciadores --da Fenda .dos im
. postos,: o cont~actador actual dos novps impostos 
. a . na~a sê _ob'rig.ou no aoto da. sua arrematação, 
, l·elati'vo, àos ordl>!Q.ados· d.o Juiz Priv,ativo dQ coo
,· 'lfllC~.o· ; ,si~. i;;,s.~rh•,a,o~ ; ...p.ort~mto, nen.bum. ,OpQS· &P, 
"'.pó cl~;.l}ie ;~/n.·Pôi,~s,,tjt~ :..fyeste. respeitQ.. ·He . ~ 1'J.U.<!;., 

réos 1os mi.lit!lres ,e _outros empregados na sohrn

dita fXpedição e campanha, e que contra elles se 


· não intentem ·novas, fim quanto estherem ausen

tes ~or aquelle respeito, e tres xpezes depois que 

.vold rem ~ nã~ sendo por delicto commettido nes
te pi. azo~ A Mesa d.o Desemlfargo do J,>aço o te

,1!,ha assim e11~e9dido e faça executar, sem embar·· 

go de quaesquer leis ou disposições em eontrarip, 


. Pal~cio do Rio. de Janeiro, em 22 de Agosto de 

_181?. :--'.Com a rubrica de El-J,lei Nosso Senhol'.~iJT 

.- 1.aha-se a jl._. 5 do Liv. 2• de Registo de Dectt'{QS: 

e Á lfartb da Mesa do Desembargo do Paço. _· . , _ 

DECRETO DE 22 DE AGOSTO, 

• Manwcripto authentico. 
' / . 

S1i~~o-m,e F.resent~ ô quanto he pesado' e 'vfo
_lento aos haliitantes da ,Capitania âo Piauhy, o 
. não poderem dispôr dos seus genero's e do» pro.~ 
ductlos da sua 'lavoura sem o ~ntréposto do Mar11·· 
~hã~, ?u Pero amb11.co, para onde são .ohrig~~s a_ 
leva-- los com grandes despezas e riscos, pará dali 

~ # • ' ~, ',, ~ 
, s.e eir;po.rtarcm para o.utros . portos ~o seu co11
. sumR, ou, os \,enderem a neg·óciantes esta~eleci 1
_~s nos mencionados·entrep~s'tos' 'p,or milhos trin -_ 
., ta . ,oh ,, q~a~enta por.,_ceoto, co~ ,nQ\aYJ,el}imi-: 
. nmçr o em hum ,e outro caso da prop~rcu;niada .. 

recopipensl!, q,que tem,direjto, e e:lfe.ati~àme,ilte , 
dev.e,µl _ ti~ar .os se.us producto~ para . pod~.el11 co1:1- , 

, 
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·' 

ANNó,:DE 1811 . • . , : 

'tinuar nos trabalho.s que· elles exigem, quando 
aliás se evitará -tão grande estor;vo il'ara o pro
gresso c;la agr!cultura, e que a paialysa, fazendo-se 

, transportai· os mencjonado~ p1·oducfos e generos 
pelo ,grande Rio Parahyba que corre naquell11 Ca

.,pitania, e que em toda a sua longa extensão offe
Fcce ·(açH navegação até a sua foz na ,Villa ,da ~ar
nahyba, a que elle deu o nome , ao mie scnd\) es~a

' b«:focida huma Alfandéga e Inspecção do Algodão, 
. poderá sem prejuizo de minha Real Fazenda ser 
rpcró1i~tida a exportação directa daquelles gene
1·os por q"\lalquer das barras que mais COf11mo

-da e segura fôr aos navegantc.s parn os l'ortos do 
seu consumo,: e havendo eu, por e/!tes respeitós, 
me conformado com ,o pa1·ecer da Mesa do 

,,Desembargo do P11ço, em consulta de i 9 de 
Junho do c?rrente anno, determinado pela ~i

' nha real resolução da data deste, que na refe
1·i(ia Villa se estaheleça.huma Alfand~ga com os 

. o.tliciaes que forçm p1·éçisos' senc;lo Juiz· della o 

.Juiz de Fóra da ~esma V ilia: fui servido por de

. ereto da dat\J. .deste, que o Conselho da Fazenda 
me propuzesse para receber a minha real confir
.mação, os ofliciaes que ella deva ter, os seu~ res
,pectbos ordenados, e o regulamento que se de
.verá · ali observar, servindo-lhe de norma o. al:va
rú de 22 de Novembro de 1774, e-as. disposições 
dad11!1. na cart\ regia de 17 de Janeiro de 1799 , 
que concedeu aos hahitantes do Ceará fal}uldade 

_,.para a navegílção e commercio directo com Por
tugal. João Paulo Bezerra, do Meu Conselho, e 

•Presidente do méu Real 'Erarid, o tenha assim en
. tcn'did'o, Palacio do Rio ' de Janeiro, em 22 d'e 
Agosto de 18'17.-Com a rubrica de El-Rei Nos
so Senhor. - Ea;fraliida do Liv. 5° de Registo de 

'. l)1cretos, a .fl· 9. · 

PROVISÃO DE ~6 DB AGOSTO, 

Manuscripto authen'tico. 

.Jo<io , Paulo Bezerça, t:tc. Faço saberá Junta da 
Fazenda da Capitimia da Bahia, que El-Rei Nos
so Senhor foi servido determinar que a Jur,ta" 
mande satisfazer ao,s lUinistros da Alç~d;i que se 

. destina a Pernambuco,. os vencimentos declara

. dos na carta regia .que, os in'cumhe desta Com
. missão. O que se participa á mesma Junta para 
. o ter assim. entendido, e sem duvida alguma o 
executar. Luiz da Costa Franco e .Almeida a fez 
110 Rio de Janeiro , em 26 de Agosto de 181 7. 
-l\1arcellino Antonio de Souza a fez escrever. 
- .Joã'o Paulo Bezerra. -;-Ea;tra!tida do Liv. 5• de 
;Reg;sto Geral dQs Ordens 1a;pedidas ás Juntas de Fa

. zen.da, 4 fl_. 43. 
1 • 

JtBSOLtJCÂO DR 26 DE AGOSTO'. . . ~ 

· ,. lost. de Sa~pafo. · 

• Determina que os Officiaes de lUilicias, áté 
S,argento inclusive, gozem do privilegio do fôro • 
militar; e pelo qu"e respeita aos OJJiciaes Inferio
res,-•Cabos, Soldados· e ma!s praças dos ditos ' 
Cor~os,, gózc'm do _mesmd fôr~ aquelles que,, ao 
tempo· ile commetterem 1às àehctos, . se acl}arem . 

em eJTectivo exerc,icio, e não·'os mais, que, ~osto 
. tenhão praça n~s Cprpos d~ Mil,i'Cias que fizerem 
serviço, não se achem -comtqdo em exercício na 
occasião dq delicto. 

~ 
' · · 

PROVISÃO DE· 27 DE ,\GOSTO. 

. Maous,cripto authentico. 

João Paulo Bezerra) etc. ' Faço~ saber á Junta 
da Real Fazenda da Capitania do Maranhão, que 

-· pelo Real Erario requereu Manoel José Xavier 
Palmeirim, se expedisse a ordem 'necessa'.ria pa'ra 

' ser pago do soldo e gratifi~ação que lhe compeie 
como·co• onel de lnfanteria 'de Linha e lnspector 
Geral das Tropas dessa Capitania, o que fez certo 
pelo élocumento 'que ajuntou ao, seu requerimen
to. ,Attenc;lendo ao que, foi El-Rei Nosso S~nhor 
servido determinar, que a J unt·a mande fazer as

-sent3:men to para o supplica nte ' S-ó r pago da gra
-tificação annual de 800:/j) rs., como' Inspecttr 
Geral das Tropas dessa Capitania, e do soldo de 
Coronel, á vista da guia que deverá apresentar. 

·O que se participa {' sobrtdita fohta para o ter 
assim entendido e executa ' sem duvida alguma. 
Antonio Maria Cáu . a fez o Rio de Janeiro, em 
27 de Agosto de 1817.-Marcellino Antonio de 

' Souza a fez escrever. -.-João Paulo Bezerra. 
·Ea;traliida do Liv. 5° de Reg. Geral das Ordims iJJJ
-ped,idas tis Juntas de Fazenda, ~ fl.. 45. · 

, 
DECRETO DE 2·7 DE A!iOSTO • 

Maouscripto autheotico. 

Tendo-me sido presente a preci~ão que1ha de.· 
se fazer huma compilaçiio das ordenançai1 de Ma~· 
rinha, e attendendo á utilidade q\,le ha de resul
tar aos meus vassallos de haverem regras certas 

·para a disciplina, subordinação e acerto nas di~ 
-versas commissões de que se encarregão os Of- · 
· ficiaes, que nellas forem émpregados: querendo 
-que se proceda a e·sta importante diligencia : sou 
servido ordenar que o ViC'e-Almirante Joaquim · 
"José Monteiro Torre, e os Chefes de Divisão Jo~é 
Maria Dantas Pereira e Manoel Antonio Farinha, 
se empreguem em compôr hum corpo de orde

·nanças para governo e regimen da 'minha Real ' 
·Marinha, e que os Vice-Almirantes Rodrigo Pinto 
Guedes, Ignacio 'da Costa Quintell,â e o Chefe de 
·Esquadra José Maria de Almeida, fiquepi encar
regados de fazer a revisão e censura s0nre aquelle 
trabalho. E por quanto nas ordenanças dever,n 
entrar ,objeétos pertencentes ao fôro, e leis pe-. 

·naes, a que não pórle bem ser supprido~ pelo regi- : 
meato provfsidnal: sou out'rosim servido que f)a. 

-commissão para- compôr as ordenanças sirya de ' 
·Ajudante o C"onse1heil'o dQ Fazenlla A11tonio LQ'i:t 
Pereira da Cunha, e na revisão o Desembarg~do1· 
d'o Paço Lufa 'José de· Carvalho e ·Mello e ' o De:

sembargador 'dos A·ggravos J'osé All>ano Fragoso. 

Seguini:lo-se as instrucçÕ'es que vão especificadas 


·no plano que baixão com estq de<;reto; • assignadas .' 
por"fhoma'i: Apt~'nJo' d~ Villanov~ ·Portu'.galf ~,i:f 
~cu' Çonselho; M1n1Stro e1Seoretar1o"d'Estado dos 

1 • .. • ' u • ' ,,,. .~ "' 



,. 


•' ,, r- .l.. •• I • ..l. _,... .l l't.l " •• ,, 

Neg'.<>cips _do R~ln'o f . en~~rr~e,j;a_d!>.. int~r~na~~nt.e 
dos Negócios_.da !Jarinqa .e ,Do~~_nios :Ultram~.~I
nos. O Conselho Supremo Mi,Utar o tenha . ~s~i~ 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em 27 de Agosto de i8i7. -Com a ru

r brica de Sua Alteza Real. 

PLA.1'0 a que se refere o decreto acima.: 

; Qs OtliCÍaes..enoarregados.. iJp trab~lho . da re
,dacção. \las o~denanças . foriqaráõ primeiro h~m 
plano da$ ,m~terias, sµas ~ivjsõ.~s. "e su.~<liyis9~s, 
.e conf!Jrido 1wr tod.Qs ellel!. e ;Relo ).ttagistra1o.no
meadp, .ser4.re.mettido :pelq O~c\a! mal~ antigo, 
an'majs, ant\go, da .Commiss~.~ ~Et Ç~l).ra. . ., .. 

,, lla:')eqd,o diversidade dj!_pare.ceres, aquelle que 
pifenr. .pQrá pQi: escriptp o1seu v_ot.o,, ~ juqtap~o-se 

.aos ma~s. s~i:á r;ell)ettido tu.d9 .P.ar~ 1líl , re~jsão se 
-haYer i:e&p~ilo. 4s r11;zõ~s q1,1e ~e el'p,epd,erflq\· , ... 

... Tendo, reJQettido .Pa"'l .a peP.Sl,lr;.t preferid(),,pfa
.1 Jfo, .CO?tioUíl.t;ÍlÕ OS. 01,fiçiaes Çf,lCarregados a 4h'i• 
.dir, entre si as div~rsos ma~er!a~ '· s,obre. que, de
T.em ir .espre".endp ,p11ra eoptinu~rem os s.~u.s tra
balhos sem ipterru.P.~º' e os Qfficiae~ e9carr,eg~
dos da reyisão .e Qensura_, ,proGr4e,l).f,i,o a ell~, e 
,conferiudo en~r:e ~i ~ COq\ o.s ~~gis~~ados n9me~
dos, . a fará.ó 1su~ir CpJQ. hA~~ r~p~esç_11taç,ão 40 
Ol:ficial mais ~ntigo, p!l,l_a ,. Seçreta1·ia de ~stad,o 

:r~speetira , · para Sua · ~bge~tade d~ter.piinar o 
que fôr serv~dp ;~ havendq ,~diye~si~~~e.,de pare
ceres subiráõ tambem esses mesmos em memoria 
separada com os maispâpeis. ' 

Tendo baixado appmvado o plano, os Officiaes 
encarregados <la r~daçção reduziráõ os trabalhos 
já feitos ao methodo 'que fôr conforme ao plano 
determioad~., e coptinuaráõ ~ rep;1~tter osLque 

_fQrem conc.lui.Qdo p~ra ,a r.e-x~~º· ' ,e p~tes conti 
..ouar~õ na ,mesma.f.ór:ma j~ di~~· íl r.espei~o daquel
. 1~ cuja revisã9 ,.tiyerem, concluído' · fazendo.-os 
_subjr, á r,i{al.prpsença, e,.passaniJo ,,ás 9u,tras . ~a
te~ias seguinte~, aiµda que. algu~as d~s ante

. «~~dpnte~ . n~o ,_.te0hão, baixjldo,, .. para , qu.~ .Por 
~lgumas que d~V.4ll.P. leyl!r majJ!,tempo pela impor.
taRcia da ,suíl <!~çisã.o, .Jl~O 11e .e~b.araçe P, pr~gr_e,s
so :da$ outras, que pela sua facilidade se podem 
CQRcluir. . .p •.\ , ,,. . ·, . , .., . " 

.. Não jje :re~~,tte~á_,poré,m pai:a a revisão,, tr,1:1-ba
lho que não seja <!Jgum .livrQ,, ~i:~tado, ou,aoµ,ie
,nos Ht~l~1, co.nforwe.a .deci~o ,gue fôr , !l~termi
!la,; de.Jorma q11e ,corµprehe~da hqm O~Jeç,tp, e 
.quc-.a ~eguipte rem~~~a perte,nçª a ou~ra mat.eri,a. 
\};.quando IJC .d~ver .not;u: -~ ~1>,ncord~11~ia de. ~u-~s 
· ,<»D outros art1go11 ou deqisoes, .Qu,com _as lei~. Já 
.p.1.1blicadas, se,far4 pot,a ~a.o pé,do. 1,1,oy10. Jitulo que 
..»e .remetta.,, Qão ~ómente par~ 11- facil!dildC? dá ~e
,Yisão, e 1<ep1m.ra, ~a,s ;ii,n,da pai;a , o C,Jt.!!~ Ae .ser 
.m~s coQ';:'e.Qi,ente iJltei;ar ,ps parec~res co.I!! as~e.n
totJ já. tg.má~os, para que se consiga a uniformi
l}ade das ,decisôll,S· · ,......., , ,:i." ., .. ,.1 
_. ,r1>,r ,aµsencia pu impe~ifAent.o, d!l ,~lgu~ , <;\os 

cà'sa·, e ~om ~ f;.l'tcff,'ação -Pre'6i'sá 'rio olncjtl ' 

Iiiâis 'àni:í~~l<ie ºª~ª lí\ima 'das c6m'Missões; esfo , 

·~ar~ 'o 'd'ia_e lior~ '.clãs ?~~t~~~~'.clas~. ajpo~'a'~'do-~ 

na. c11sa do Conselho Sppremo , ou em casa do 

óJifci~~ ::O}lis '~ràd~'a'd~ ~a ~·~iri&i~São, 'p~f.~ ~·as 

co,~ferenctf>.!l ,,ue torem necess_anas assentarem na 

à~pro~âçãó r'dos · ~rtig'os qu'e se 'acllarem 'c~nciul- · 

dos, e promptós 'a seremrcmettidqs par'a 'â reiísãb, 
e 'desta p~ra 'a $eérefaria 'cl'e Estado ' r~s~ebtiVa. 

· A·s m:;iteriás que torem 'decididas'seráõ remetti 
•das ''ao oíliiiial ~ais 'grad'üaáo 'à'a'revisa-o·, 'e esre 
·participando-o âos mais', 'as fará rêilietler ~ó 'Côn--. 
·selho Supremo, para se ê'ó'nservarem'riâ 'su·a Se
creta.ria 'até a 'oonclu!Ao'desta diligencfa, e' rerilet· 

terá a·oo~ía da 'decisão ' iie Sü'a ln'li'gesta<le pata ra 

Co~missão de"l\edacção, par~ seu cóóhe·eifuedto 

a respeito. das '~~!e~ias 'fá ' ll~éi,dida~'. , . 


. 	 Conclmdo que seià, rel'resentaru ao c ·onselho 
que'lse unão todos os orlgirlâes·~ara, súbirem .êÓm'o 

)corpo de orde'óanças' 'éom éonsult'a '1do 'me'~~b 
Conselho, á real 'pres~nça .de Súa "Mágestlóadll'.,
1
que então mandará votâi»du não ao Tril>u'n'ál'S'o
bre o'm'éréc'i'meiito' d'a mésma onrá~ e dár ·ª sU:a 
real sà'õcção 'oonio 'd mesmo Senhor' fôr se~Vfdo. 
Palaéio do' lllo de Janeiro em '27 ' de Agosto''de 

· i8i.7. ......:.thómaz Arito'r\fo !e·villâ-Nót'a' P'órrugaI. 

DECRETO 'ÕE 28 DE AGOSTO. • 1 

Moóuá'crlpto iíiithentiCo~ . 
' 1, • I' ' ... ' • J,. 
Attendepdo a.que o Tent:ntjl Coron!ll dp $.!lal 


C~rpo tle Engen.h~iros, G~ilherme, Barão ~e~~-
. clrwege,_ pelos s~µs con)leci~ent1?S de mine,r~logia 
póde ser d~ gr_;u°'4e ,uti\ida4~ P\l".ª o feliz ~esgltq4.o 
das Novas Minas Geraes: hei por bem nqm~~-15> 
Director Geral das Lavras das Sociedades de Mi.:. · 
neração de Ouro da sobredita Capitania de Miná! 
G1raes, para servir por' témpo' ae tres annos, e o 

,	 m~is que.dec~~rer, 
1
erq .qU\}nto ~li nao mandar . O 

contrario, continuando rias outras commissões 
de que actualmente , se ·acha enéarregado, pelai 
qlliaes continuará a reéeber ' os vencimentos qu~ 
lhF, pertence~e~. ·A ~e~~ do Desemb~rgo' do Pa
ç°i o tenha assim entendido, e,lhe mande ·passar 
os,despachos necessarios. P'alacio do Rio de:Jànei
ro, 'em '28 de Agosto de i817.-Cóm a r'ubrib· ili'; 
El-Rei Nosso Senhor....;...Achá-se" a ff. 6 "· ao Liv, 
2° de Reg. rJ.e Decreto3 e Á Lvards1 da 'ltfesa éio Des'em
h,a,rgo do PQfo. 

·col'lvENçAõ i>E 28 'fiB' ~Gos'rÓ ("). 
~~h4\1. 111h . .. 1ill1·,·t 

• Manuscripto outhentico. • 

Col!IVEl!ITION entre S. M. le roí de F1~àné~ et d1 Na

varre et S. M. le roí du. royaume uni de Portugal, 

du Bresil e.t des ,1.Jgarpes. 


.~r,, i,•• S. ~I. ~res~Fide,le,_étant animé; d11 

df s1r de mettre a execution l art1cle i 07 de l acte 


~om.~a,di>~, se/rião,il)terr:~mper* o p,r.og_•!lss,9 d!lssa., 
.Commiss.ão., mas.o,s ,ou~ros s,e,iiicumbiráõ do.q,u~ 
tar,ub~m ,lf?ria perte.n,cj4o .ll.Q . i~P,!'did9, , o qual 

. J:ornará ll • t10.flff01ffe~ .q~aq..qo,,e~t!v~r, pro~p~p. ·1 • 

,, . P.eteráõ..to,dpit ~~~qbre~~tos ~.f!icia~~ F}!·?J§i~
.tr~dos fazer as suas r.eda.cções e obe.ervaçoei pQr

• 1 	 . 

· 	 , , · 

·(") ' -•Êste do.ê'.uinento não eitistinclo. nos ·ArcbiY011 da'Se.· 
1'C1'etaria dos ,Neg.ocjos ~slra1Jgeiro•• ·ppr tcrt!'~ s.ido r41wet• 
,tidq1 par~~j1b11.a tod~s..PH•P,11.i~1 dip,loma~i;P,• ~tií . ~ .!'~ ºª 
d11 1831 1 l'lllUMl91 o.brJgadoa a r~orrer ao te&to Fraociez. 

r . . -· • . '('10 ·'::.Jj,,., ,. J . ,
' E ...1or11, ' 
\ 
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du Congirés ·de 'V·ienne, ~_,engage à remettre ~à 
.s. l\1. '11res-clulétienne, dans .te délai de tr·ois mois 
-0u plus tôt, si fair.e se peut., la Guy~c f.rançaise 
;usqu'a la rivi-Cre el'Oy,apock., ~h>nt' l'emàonchure 
~st située entre le 4. me .et ile 5. 01

• .dêgré de latitude 
- · septentri·onale~ et jusqu'au .522."'e dégré de longi

tude à '1'Est de l'ile de F~et. , pa•r le paraltele de 2 

<légrés 24 mi'nutes de latitude septentrionale. 
Art. ~.me On procédera .immédiatement des 

-Oemt :pants 'ª la nomination et à l'envoi de com
rnissaires pour fixer définitiviement les limites des 
·Guianes française ct portugaise, conf0rmement 
au sens précis de l'ac~icle 8.m• du Traité d'U.trecht, 
.et aux ~tipulations de l'acté du Congres de Vienne. 
Lesdits commissaires dev.ront termiaer Ieur tr.avail 
dans le délai d'un an au plus tard, ú dater du jour · 
cJ.e leur réunion à la Guyane. Si à l'expiration de 
<Je tcrme d'un an lesdits commissaires respectifs 
ne parvenaien.1· -pas à s'accorder, Jes deux bautes 
pa-rties contractantes procéderaient a l'amiable à 
-1.1n autre arrangement sous la médiatiGn de la 
Gr:mde Bretagne, et toujours conformément am. 
~ens précis de l'article 8.m• du Traité d'Utrecht, 
-0onclu sons .la gara.ntie de cette puissance. 

Art. 5.m• Les for.teresses, les rnagasins et tout 
le matériel .militai1'e, seront remis à S. 1\'l. Tres
.Chrétienoe, .d'aprks l'inventaire mentionné dans 
l'.article 5 de ia capitulation de la Guyane fran
-çaise en 1&9. 

Art. 4 . .,. En conséquence des articles ci-des
~us, les ordres nécessaires pour effectuer la remise 
de la Guyane française, lesquels ordres se trouvent 
entre Jes mains du soussigné Plénipoteociafre de 
S. M. Tres-Fidele, seront immédíatement aprés 
la signature de la présente convention, remis au 
gouvernement français·, avec une lcttre officielle 
Ju même Plénipotenciaire, à laquelle sera jointe 
copie de La présente convention, et qui fera con
naitre ame autorités poi.itugaises, qu'eUes doivent 
remettre dafls le délai de 5 jours la dite colonie 
aux commissaires chargés par S. !U. Tres-Chré
tienne d'.en r~prendre possession, lesquels leur 
représenteront lesdits ordres. 

Art. 5."'• Le go,uvernement français se charge 
de faire condufre dans les ports dl.,! Pará et de Per
11ambuoo~ sue les hiltimens qui auront effectué le 
transport dcs troupes françaises à la Guyane, la 
garnison portugaise de cette colonic, ainsi que les 
employés civils avec tous leurs effets. Fait à Pa
ris l.e 28 AoOt 1817.-Signé, Richelieu.--Fran
eisco José Maria de Brito. 

Article séparé. 

'i~ous les points snr lesquels il pourrait s 'élever 
des difficultés par suite de la rt;stitution de ·la Gu-. 
yane frahçaise, te l que le paiement des dettes, le 
J'ecou vrement eles revenus, ct l'extraditio'n réci
proq':1~ ?es es<;lí!ve~, feront l'objet de convept~ons 
part1cuheres entre les gouvernemens fra~ça1s et 

PROVISÃO DE 30 DE AGOSTO, 

Maq~~cl'iÓto auth.~n,tic~. '·1~ JJ " 

, D.. João por graça dé"DétjS-, ·Rei do Reino Uni~ 
do· de Portugal, Brazil li Alg1i'rves-, etc. ·JFaÇ"ôllgã~ 
.Lec a vós Reverendo Cábido, Sede V'acante dó·Ar1. 
cebispado da Bahia, que tendo estabelecido pel~ 
Alvat·á das F.aculdades a fórma, porq1,1~; ,de;vião ser 
p.ropostas pelos Bispos os Sacerdotes m'ais dignos 
de occupar os beneficios pa~ochiaes e'Ímais em
p11egos ecclesiasticos; e tendo d·epois disso, em 
aHençãG .aos que frequentavão a Universidade de 
C9imbt'a, admittido a concorrer com as propos
tas aquelles Clerigos que se suppunhãon ainda 
mais dignos, por lhe ter imposto o encargo de 
se lhe fazer exame mais rigoroso', e Lendo mos-_ 
trado a expedencia, que não obstante estas pro
videncias, os povos soffrião do máo exemplo dos 
Parochos não dignos: sou servido estabelecer, 
que além daquelles que forem approvados em 
concurso, no qual não sómente encarrego aos Bis
pos a escolha, quanto á sciencia, mas muito prin- · 
cipalmente pelo que pertence aos costumes, ín
dole e vil'tudes ecclesiasticas, se me não consul
tem Clerigos alguns para canonicatos parochiaes 
ou beneficios, sem que, além dos mais papeis exi
·gidos pelo sobredito Ah·ará das Faculdades, apre
sentem attestação de seu Ordinario de qué são 
'capazes de ser empregados no ministerio q.ue pre
tendem, e que a sua conducta, costumes e •moral 
são dignas e proprias para a edificação dos povos , 
Ainda no caso de unico oppositor será de neces
sidade -a sob redita attestação , a qual em todos os 
casos deverá subir no seu original á minha real 

'presença. El~Rei Nosso Senhor o mandou por 
seu especial mandado pelos Ministros abaixo as'
signados, do seu Conselho .e Deputados da Mesa 
da Consciencia e Ordens. João Gaqpar da ·Silva 
Lisboa a foz. Rio de Janeiro 5o de ' Agosto de 
1817.-Joaquim José de· Magalhães Coutinho a 
subscreveu. -- J.osé de Oliveira Pinto Botelho e 
l\fosqueira. - Monsenhor Miranda. -Aclw.-1e nos 
manuscriptos IÚ Mon.Senhor Pízarro. 

PROVISÃO DE 1 DE SETEMBRO. 

Manuscripto autbentico. 

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni
do de Portugal, Brazil e Algal'Ves, . etc. Faço 
saber a vós Governador e Capi~o General da Ca
pitania de l\'lato Grosso, que sendo-me pres1mte 
a contestação movida entre a Camara da Villa de 
de Cuyabá e o Juiz de Fóra della, querendo este 
tiimar-lhe contas na qualidade de Provedor, que 
interinamente exercia por falta de Quv~Jor da 
Comarca, e a pro,·ipencia que pelà portaria de 

, 16 de Janeiro de 1814 déstes; 	e anendendo ao 
que sobre este objecto respondeu o Desembarga
dor Procurador da minha Real Corôa e F.azenda. 

portugais. Fait à Paris le 28 AoOt 1817. - Signé, • com informaçiio do Desemhar·gador Jui:b dos Fei... 
Richelieu. - Francisco José Maria de Brito.  tos della; fui servido e~tranhar aquella preteoção 
Ãaha-ae noa A1·c/1ivos da LegafãO franceza nesta do .Juiz de ;F.óra e vossa ingereocia em.hum tal ne
C~rte. gocio que estava fóra_da vossa jurisdicção_, ,IQui

• J ll' ' to ·mais i12tromettendo-vo11 a il)terpretar a dispo

' T:OlllO 11: 	 t' '"'68·: ::!.. .!. ' ').. '· ' . 
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sição do al.vin·á· de 2.gide·De0emhn0 de. 1581, que 
expressament~ prohibe aos Juízes de Fóra, servin
do de ProYedores, que tomem contas aus Conse
lhos; o que< ·al:lsim ffoareis enuendend'O, obstando
-V-Os pa-ra 0 futuro- d·e- 1.rntré' igua1. procedimento1 
-Cumpri-O. assim, .fa~ende registar esta nos livros 
eomp'dtentes. El-Dci Nosso Senhor o mandou 
·pelers lUintsrr.o\l •aibài'.irn assignadds, d:o sou ~on
selho e seus Deeemhar·gadores do Paço. João Pe
clfo•l\'laynard. tla Fonseca e Sá a fez no Rio ele Ja
neir0, aô r~ die Setembro ele 1817. - Bernavdo 
J0sé de SMM Lobato a füz escre:ver.-'M.onse
nbor i.Uiran.da. -Bernardo José da Cunha.Gus
mifo e Yaso~rnc.ellos. . 

Hleotica·s s'e e;xpedirão ao Juiz d-i Fóra e aos·Ve
r1'!ad-0l'es e mais 01.ficiaes ela Villa ele Cuyaba. 

.ll.clut'-Se a fl. 42 do Liv. ~· do Orde1'1$- expedidas 
peta ]}Jes'a. 'do•/).esomba11go do Paço. 

'.t 1 ' 

- !J. PROV~~Ã,O J),E 4 DE SETEMBRO. 

. ,. •Mannscripfo authentioo•. 

- .Joi\o Paulo .:Bezerra , etc. Faço saber a ' 'OS In
tendente Gera1 do Ouro desta Côrte, que haven
do -El-Rei Nosso Senhor maradado crear huma Re
partição p'ara a anecadaçiio do .real quinto do ou
rõ nas minas de Cantagallo, com os differentcs 
empregos qu.e então se julg4rão necessario, e que 
co.m o decurso d.o tompo se forão diminuindo até 
sómoo te ficaFern os empregos, de Thesol!lreii'o, o 
ele,Escri;vão e-,de M,ei{'inh©, , q~e pJ·ese·otcrmente se 
ac:;:hifo; e teBdo.mostrade a experiencfa serem es

en1!le asi ruas.de S. Pedro.e s.. Joaq.uün; de12'.) brá
~as de 6renq,e, e 12 ou1 13 de·fu.ndo, ForeiJro' á Ca:
rnara> desta ~i<lade, de que he· fo~eii•a D. Emeren
eiana hnbe1 Dantas e Cun.ha; sou scr11ido que se 
proC'eda {i, a.valiação d© mesmo, terreno piara ser 
pa.gio pt!la mii~ha Real Faz;enda, com1~11ado e í!d· 
judicatJ.9 para os pr@prios, depositant.lo~se o pneç0 
no cas0 ·de pender ainda litigi0 entrn a gobrer).ita 
D. Emcrenoi11na habe1l Datitas e mbis herdeiros, 
e proceden!Jo-se a0s autos neccssorios para a cu:
rialicl>ado da mesma a>cl.judicação. O. C00selho da 
Fazenda ·O. ten•ha assim enil:cmtido e fatfa•executar. 
Palaoio do 'Rio de Janeiro, em i o ele Setembro de 
1 &17.·-Com a rubrica de Sua l\1agestacle.-.....Jc/ia
se ~o Liv. 5° de Rog. de. Dearelos a fo. 16<:>. 

QRDEM: DE 11. DE SE'rEMBU·O'. 
'' 

Manusériplo auvlrnntico .. 

D.. Joào por graça de De0s, Rei do Reino Uni
~lo de 1Portt'lgal 1 Bra~l e Alga1•ves, eLc. l\lando 
a vos Juizes e mais ·OJJiciaes da Camora da Ciclaue 
de Marianna, 9:ue lo.go que fallccer, ou f&1: iri1,.. 
pedido algum dos Vereadores me deis immedia
tamente coo ta parai et!l dar a necessaria pre'V.idcn
cia, pofa que sendo os Vereadores e mais Olficjaes 
dessa Camara ·nomeados po11 mim, e pou ai.vará 
assignac\o pelo meu real punho, não..é'abe. a .res
peito c.I;elles a rlisposição da Ord. do liv. 1° ltlt. 67 
§ 6°·, qúe só·ptocecle nas terras em que não ho. 

- iluizes de Fbra,,, de·vcndo na falta <lesle'}:l·assar •'a 

tes mésí:nos 1desnecessarios, p·©is qu.e da senen- , 
tia dellés se não lem1po.dülo ,conseg·uiu nem lucro 
a seus fieis vassàllos, .nem interesse ao seu Real 
Erru·io, por nuQca se apToximal' o rer.ultado ás 
;vantajosas esperanças que os primeiros formarão : 
fói o mesmo Aug:usto Serfüor servido ©deuar por 
rel:lolução de 18 de A.gosto proxiroo passado, que 
os. .11éferiffos empregos de ·Tliesoureiro, Escri -.ão 
e Meirinho, . que presentemente existem na Re
partição de Cantagallo, ,fiquem immecliatameute 
extinctos, como se nunca houvessem existido, ces
sando immediatamente ~s suas funcções e orde
nados; pa-/à 'o que expedireis Ibgd as'ordens que 

'j ulgardes necessarias , mandando iro mesmo' tem
po recolher a <'.ssa Intenderícia, para remetterde~ 
aó :ReáLErario tôdos e livros e papeis que até 
agora ~i-verem serviào na'refePida 'Estação. O que 
se' vos- parti~ipa para que assin1 tenhais entendido 
e o..fa<,là'is ·executar_, como por esta se vos ordena, 
dando 'ele tudó c-Onta ao mesmo Augusto Senh.011 
po'r este'Reglio Hibunal. Angclo Antonie de Almei
d:a a •.fe·z. füó-Oe Janeiro, 4de Setl!mb110 de 1817. 
,....LJo'ãó ' Prestes de' l\'lello a feil -escrever. "'--'-João 
Paulo· IlE!'z!Jrra,..__ Achct-.se a fl. 15 do Liv. e:nceta- · 
do tw-s '1 7 '{/.e !A gosto de 181.q. 
~ '•r ·~ J~ " 1 f .'1' r ' • l ' " .l.: i 
• .i:..J ' H :. ) 1 ' , -,J J' 1(s l • 

jmrisdicção ao Vereador mais velho cm 4da.cle', e 
po1· falta, ou por monte deste, .aó ímmediato, que 
fioarú, em quanto en não der opportuna p11oviden~ 
eia, sendo o Vereador mais ~· dho pela sua l!espec
ti vaidade. EL-Rei Nosso Senh.ó11 o mándou peleis 
Mjnistros aliaixo assignados, do se_u Conselho e 
sous Desembargadores do Pago. Joao Pedro l\lay
ndrd da Fonseca e Sú a fez no Rio de Janéiro• a 
I i • de Setembro de i S17. - :Berh;rrdo J.osé de 
Souza Lobato a fe11 eserever. - l\ifo nseubor l\lfran
1fa. -l\lonsenhor Almeida. -Aalia-se a 'fl. 43 v. 
io Liv. 2° de Reg. de Ondens empedidas pela Mesa do 
D fsembai·go cló-Paço. 

fl f 1 

Pnov1 
1 

sÃo p~ 1~ DJ> SETEi\rnno. " 
· Mianuserip'l:o• authentico. 

D. Joiio por graça de Deos, Rei do Reino Unido 
de Portugal, Brazil e Alganes, etc. Faço saber 
a ''ºS Governador ela .Capitanlia do Ceara Grande:· 
que $endo-me presente a vossa represenfoção ele 
9 de No:'Verribl'O' de i815, o que sóbre ella res
p1)ndeu 'ci De·sembárgado'r ProçuraddJ· dâ :lllinha 
llcal Corôa e Fazend·a, e o mais qu ,e se me expôi 
em consulta da Mesa do meu Des'emhar 0 ·o do l>a
ço; eom cnjd x:ia·recer fui s~rvid9 confÓnnár-mé 
p.pr minh~ i:rrunê'diata reS'éluÇão de 6'.do mez pas~

!1,\ ~-EC~EI;O DE 10 )lE SJyq;:l)IBRp. lJ v sadb : h,<;i 'por ·bem louvar · a moderação .e pru
·• 'Manuscrlpto au\henticÓ'. · • êl encia êoni ' que tia veis procedido acerca da~ du

v}dás do Ouvidor da Comarca na conces~ão, <la&" 
, - •S>-endo neoessarJo -pará .o meti .reaLSel!viçÇ> o dhão sesmarias, e determinar a este respeito o seguinte: 
qi+e se a<eha p:or edi.ficar no Campo.de:Sa.nt-a Anna , que sendo ouvidas as Camaras dos respectivos 

http:Achct-.se
http:i.Uiran.da


271 ANNO DE 1817. 
•Dist~ictos., tamto sobro n devoluçã0 dns terras pe

diaas, coµi.!I. sohre.ns •circunstancias, possibilida
des e mais. reciuesitos dos impetranljs, afilxandó 
c1las cditae~ por trinla dias e deferindo juramento 
para dticlar·anem se tein out11a's tel'ras obtidas por 
sesma1>ias, e s.e as que pedem são.para si, ou ·para 
traspassar a outros, d.everá o Ouvidor da Comarca 
com este processo infonmar-.vos para que vós, ou
'Virado o ·Procu11adoc da' C011ô11 e Fazendn, conce
dais a p<:dide sesmaria na·fórma elas minhas reaes 

>G rdens, ·e não havendo contradição ou opposição 
de algum terceiro: que no. casó de haver, deverá 
-este ser 0<1ilvid0 do seu diPeito por meio de em
hal'gos ' perante o Onvido1• na qualidade de Juiz 
dos Feitos clíi .COl'Ôa e Faze~1da, o ql!lal proferirá 
D. •s1,1a se11ter1ça final, cómo fôr ela justiça, dando 
o competente recurso para o Juizo cios Feitos da 
Corôa e 'fazenda da Relação do Maranhão, com 
cuja sentença pas~ada em j11lgado vos ·requerer(! 
o impctran~e a sesmaria,, como na mesma sen
tença l'ôr julgado: que no caso de se oppôr 11lgum 
tcrccfro de alguma carta de sesmaria, que se te
nha e:J!:peclido ou lJlandad.o expedir, então nã6 to
mar•ú o Ou'llidor conhecimento dos embargos, 
mas serão cetos remettidos ao dito Juiio cios Fei
tos da Corôa e Fazenda da Relação do Districto 
para n~Ua se deci<l;rem como fôr d1fjustiça com
forme o disposto no § 7° do alvará <lP. 5 de Março 
de l ?60. O que assim íioareís. entendendo e exe
cutando. El-Rei Nosso Senhor o mandou por seu 
especial mandado, pelos Ministros abaixo assig
nados (VO . seu Conselbo e seus Dcsembargiad0l'e§_ 
do Pago. João •Iledro l.\laynard da Fonseca e Sá, 
a f~z ·no ,Rio de Janefro, em 11 de Setembro Je 
1817. -ll'ernardo José de Souza Lobato a fez e.s
creul'. -José ele Oliveira Pinto Ilotelho e .l.Hus
queira. ~Monsenhor Almeida. -Acha-se a ff.. liti 

. v . .do Liv. 2° de Reg. de 'Ordens expediHas pela ilfesa · 
do Desembav.go do Paço. 

ARTIGO ~E'PARAJ)O DE 11 DE SETEMBRO. 

' 
Çoll. J}r~i. ")).elgnd,Q. 

A11T1co sepai1ado da convenção d.s.si(!narla errí Londres 
~os ~8 de Ju.lho d.e 1817, alldicianal ao tratado de 
2 2 de Janelro dB 181 5, entre os mu.ito altos ~ 
mnito poderosos Senhores .Ei-Rei do Reino Uniíio 
d!e Portugal, Brazil e A l~ar11es, e El-Rei do Reino 
Unldoi:f.a ·G1·d,m-Brbtanlzá e Irlanda; feito em Lqn-
dres pelos Plenipotenciarios de lzu.ma e ou.tra Côrte,

1 
e'm i j de.Setemb1·q de 1817, e'l'ati/{cd.do por ambas.' 

1 ,. ' i , 

Logo que se verifi.cav a total aholição do trafip.o 
de escrav>atuva p11ra osvassallos da Corôa de Por~ 
tu.gal, as duas altas. par.tos oontracta.ntes convem 
em aclapttau, de oommum acordo, ás novas ck~ 
onestancias·, , as esti:p.ulações da comvenção addi-,, 
ci,~nal a,~sig.nad.ai, em L.orndires em 28 tle Julho 
pnCi!~imo passa:do ; mas, quando rnão seja pQ>ssi•vel 
conli)ocdar. et]\ outro ajuste, a co.n.fonçifo addioio,, 
nal c1aqu61la data ficaua sendo valida até a expi! 
ração de qiiinze annos, oontados desde o' dia .em 
que 1JJ, 1!.-afico clla escravatMr11 fô1· to.~alrnent.e abol~
do ip.el-o Gov.erno Portug,uee. 

O presente a11tigo sepava·dQ terá' ·a mesma força 
e vigo~ como se fosse dnserid'O palavra por pala
na µa sobredita convenção addicional; e será ra
tificado, e as ratificações seráõ trocadas o mais 
cedo que .fôr possi'vel. 

Em fó do que os Plenipotenciari'os respe·ofrves 
o assiginúrão e sellárão ooni os sellos d:as suas 
nr.mas. 

Feito em Londres, aos 1'1.,º1ias·do mez O.e Setell}
bro do anno do Nas cimento cl'e Nosso Senhor Jesu
Chl'isto de 1817. ~Conde-de PalmeUa.-Castle
reagh. 

'1'ESOLUÇ~Q DE 12 ]}B SETEMBRO. 

Ilegim. das Mercês. 

Senhor.~Querendo o. Tenente Coronel, Fran,
cisco Joaquim Lobão, habilitar~se para haver da 
1:eal grande:ba de Vassa Magesrade a remueeraç-áo · 
dos serviços feitos por seu cunhado' o llrigarl'eiro 
Gustavo .José da Fonseca, dirigi o a este Conselho 
o requerimento do theor seguinte : ~Senhor: 
Diz Francisco Joaquim Lobão,· Tenenbe ,Coronel 
graduado elo segundo Batalhão da 'Brigada Real 
da Marinha, que fallecenclo nesta Côrte· e Cidade 
do Rio éle Janeiro seu cunhade, GustaYo José da 
Fonseca, Brigadeiro dos Reacs Exerci tos, eomo 
sê mostra da sua primeira patente até a ele·Bri
gadeiro inclusive, instituio este por ' u'niver&al 
herdeira dos seus bens n serviços a sua mull1er, 
D. Ignacia Umbellna éle J.Uello , cgmo mostr;;i 
pela oer~idão do seu casa1llento ·(docmnento n. l ), 

e o ma.niCest1a no testamento (documento n. 2); 
no qual tambem declara nãQ ter outro algum her
deiro. E como a supradita viuva doasse a0 sl!lp
plicante seu irmão os serviços que lhe forão deü~a· 
cios, como se vê da escriptura a fl. (document-0 
n. 5), que1· o supplicanle mostrar a legalidade 
elos serviços do cl<ito Drigadeirn pelos cJoct.imcrttos 
e ·artigo~ seguintes, e habilitar-se na fórma da 
rei: que Gustavo José da .Fonseca, filho legitimo 
de Manoel José da Fonseca, como most11a pela 
ccvtidão do baptismo inclusa , a&sentou praça de 
soldado ·y0Junta1·iamente no Reg>imento de Arti
lheria da guarniçã-0 cla 'Prn9a de Estromós, em 
9 ide Janeiro de 1'7'..1"1, passou a Cabo de ES'qua
clra a 16 .de l\'.lar.o de ~776; a Furriel, em 15 de 
Outubro de 1776} a Sargento, no l º de Novem
br0 de l '.)180; a Segi+nclo Tenente, em 15 de De
zembro de 1791 ; a Primeivo Tenente, a 8 cle 
Setembro de i795; ·a Capitão Tenente, a 17 de 
Dezembro de 1797; a C11pitão de Fragata, em J6 
de Novembro de i!ilo5; a Capi<tão de !\'lar e Guer
ra, em 17 ele Deq;enil;iro de 1806'; e a :Brigadeiro, 
era 8 de Março de 18081 .contando assim até o 
dia 24 de Julho dti i814, em C!JUC fa:lleceu·, qu~
renta e tres annos, seis rnezes e dezeseís dia& de 
serviço, como tu<Jo se manifesta da sua fé de 
offioio ( dooameFJt0 n. 4) ~ se~n IJl!le nella se en
00n1ive nola alg·uma, nem 1~J'ime, o que tam~em 
s.e verifica pela folha· corvida ( cfocumenlo n. 5); 
ey~1e,. além .dos serviços ordiit1arios, prestou o.. 
mesmo Brig1adeiro fi1UtP0s muito re~eva!iltes. e· e-~ 
lra:ordinarios, tanto pos embarques que fez, comQ 
em comm~n.dos e diversas diligenoias que Ih~ 
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forão encarregadas '(comó se manifesta dos docu
mentos ns. ê a 1 o) ; que pelas certidões juntas, 
ns. 1 1 e 12, passadas nas Secretarias dos Regis
tos das Mercês da Cidade dt! Lisboa e desta Côrte 
do Rio de Janeiro, se mostra que estes referidos 
serviços ainda não forão remunerados até o falle
cimentó do dito Brigadeiro (o que se mostra pela 
certidão do obito do dito, n. 15.) , sendo por isso 
que o supplicante prostrado aos pés do Trono: 
P. a Vossa l\iagestade que, á vista do expendido 
acim.a, e a achar-se o supplicante sem culpa nem 
crime, como se vê da folha corrida (documento 
n. 14), se digne mandar, por sua real determi
nação, remunerar os ditos serviços .na pessoa do 
supplicante, como bem lhe convier e fôr do real 
agrado de Vossa Magestade, com sobrevivencia 
.em sua filha legitima, D. Leonor Joaquina Lo
bão, que se acha na.sua companhia ao estado de 
(lonzella.-E. R. M.-Francisco Joaquim Lobão. 

E' sendo · admittido a este fim por despacho de 
12 de Fevereiro do corrente anno, depois de ter 
apresentado todos os necessarios documentos, e 
prova testemunh:ivel que justificassem sua in
tenção, e em especialidade a escriptura de doa
ção que lhe fez d.os ditos serviços sua irmã D. 
lgnacia Umbelina de Mello, como universal her
deira de seu marido dito Brigadeko, instituída 
em seu solemne testamento~ i.ndo os autos eom 
vista ao Desembargador Procurador da Coroa e 
Fazenda, deu este a sua resposta do theor se
guinte: - O justificante tem provado legalmente 
o deduzido na petição justificativa, fl. 2, produ
zindo lambem os documentos que mais se exigem 
pelo regimento das Mercês. Obsta•lhe porém a 
disposição do § 1 1 do mesmo regimento, pelo 
qual se determina que não se admitta acção de 
serviços alheios a pessoa alguma sem apresentar 
serviços proprios, e mostrar ser parente em gráo 
conhecido da pessoa que fez aquelles serviços ; o 
que se acha restringido pelo decreto de 15 de 
Agosto de 1706, declarando-se que este paren
tesco em gráo conhecido se entende nos transver
saes até o de primos co-irmãos unicamente; não 
se podendo remunerar seniços fóra deste gráo, 
e muito menos a favor de quem não tinha paren
tesco algum com o Brigadeiro Gusíavo José dii 
Fonseca, qué os fez, de quem apenas era cunha
do, e não tinha consanguineidade alguma; con
correndo até a falta de serviços proprios que não 
prova de modo algum. 

E mandando-se que satisfizesse ús duvidas pro
postas, requereu elle. o que consta da sua seguia· 
te petição : - Senhor. Diz Francisco Joaquim 
Lobão, Tenente Coronel graduado' da Brigada 
Real d.a Marinha~ quê em autos de habilitação a 
que ,p,rocede perante este Regio Tribunal, por 
despacho de 25 de Maio, se lhe mandou satisfa
zer o respeitavel officio a fl. 45, pelo qual obsta 
á habilitação' do supplicante: 1 º, não mostrar o 
supplicante serviços pcoprios ; 2° , estar fóra do 
gráo de parentesco com o Brigadeiro Gustavo 
José da Fonseca, que a lei prescreve. O suppli
cante satisfaz perfeitamente o primeiro obstaculo, 
pela certidão de seus serviços que junta. Em· 

"quanto por.ém ao s.egundo obstaculo, páre.c .e~ fal

. V , 

lando com o mais·profundo respeito e submissã·o, 
que estará nas cfocunstancias de se lhe poder dis
pensar. Pot; quanto , he inquestionavel que a _ 
viuva do fallecido Brigadeiro dito succedeu nos 
serviços deste por hum titulo lt•gitimo, por ser 
sua mulher, e por lhe terem s,ido deixados pelo 
mesmo em ·seu testamento, como se mostl'a a 
fl. 11 e a fl 15. He esta viuva que faz a cesssão 

.dos serviçO's do expressado Brigadeiro em favor 

do snpplicante, a fl. 1 7 , e este , ainda que nãt> 


· estú dentro do grúo de primo co-irmão com o 
fallecido por consanguineidade, o está certamen
te por affinidade como irmão da cedente ; e nes
tes . termos, ainda que a letra do decreto dé 15 de 
Agosto de 1706 o exclua, parece que o seu es
pirito o chama, e certamente o abrangia o § 1 1 

do regimento das Mercês, antes da restricção que 
lhe fez aquelle decreto. A' vista do exposto, es
pera o supplicante que, em attenção a mostrar
se com serviços proprios, em attenção tambem 
ao gráo de affinidade em que se acha com o Bri
gadeiro Gustavo José da Fonseca, que fez aquel
les serviços, se digne Vossa Magestade julgar por 
satisfeito o requerido pelo respeita vel officio, a 
fl. 45, e humildemente- P. a Vossa Magesta de 
que, ,em deferimento, se digne mandar julgar'"-0 
supplicante por habilitado para o fim que preten
de. -E. R. 1\1. 

E juntando-se esta aos autos, como se ordenou 
por despacho, e dando-sé vista ao mesmo De
sembargador Procurador da Corôa e Fazend;i, res
pon~eu este pela maneira seguinte :-Tem cessaªº a primeira duvida produzida no meu offieio fl. 
41, 

1 

vista a certidão agora junta a fl. 45, pela qual · 
se provão os serviços proprios do justificante na 
carreira militar. Quanto porém á segunda duvida 
produzida no me~mo officio-reproduzo o mesmo, 
que ali disse, e á vista de tudo fiat justitia. Com a 
qual opinião se conformou o Conselheiro Fiscal 
das /tlercês, a. quem se deu vista e respondeu este 
o seguinte:-Conformo-me com o Desembarga
dor Procurador da Corôa e Fazenda para que sub
sista/ a segunda duvida produzida á sua resposta 
fl. 51, relativa á disposição do decreto de 15 de. 
Agosto de 1706, que restringe a do § 1 1 d!> rA!~ 
gimento das Mercês. 

, Propostos assim os autos pelo Conselheiro Re· 

lator, a quem por distribuição pertenc,ia; depoi-', 

de feitas todas as consideraçõ.es qu.e as tircunstan

ciasl requerião, se assento1,1 por unanimidade de 

votos, que o justificante se julgasse ~~bilita.d.o para 

os qitos fins, porque, s.upp0sto q.1,1e o decreto ,de 

15 de Agosto de 1706, em declaração do § 11 \lo 

regimento das Mereês, ordene que as doações de 

serviços se devem :verifiear em pess.oas que sejão 

pari;:ntes em gráo conhecido por c.onsanguineidade 

do qoadoll, comtudo entendeu o Cop.selho, que o 

cunrado não era comprehendido naquella restri~

ção por ser considerado come irmão, seg.undo 011 

principios de direito, entrando na mesma familia 

co90 parte della, ·e por outra porque neste pr~' 

tente caso, a doadora vinha a ser a herdeira un~

versal dos bens e serviços ele seu fallecido mari

do, transmittin.do·-os por ·ésse titulo a seu irmão 

o jurtificante,que estav.a para i:om.ella no primeiro 

1 
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gráo J ~e c~1sanguineida~e: tanto mais quando 

lle ua pessoa1 habil para haver a remuneração 
í 

pretendida, p'Or se aohar em actual r1xerqicio do 
post-o de Tenente Coronel da Jlrigada'1leal da Ma
t•inha, como o ·bem justificou. 

Achando-se oeste estado o n(lgocio; antes de ,se 
fanar a sentença-, requere11 o.Conselheivo Fiscal, 
que presente estava, que se sobrestivesse ne.sta 
.decisão e que subisse este ,objecto á real presença 
na fo1·ma proposta em sua minuta do theo~ se
guinte:- V-eado que <0 o Conselho, não1ohstante 
a resposta do' Desembargador Procurador da F!l
~enda e a minha, oonstantes dos autos de h'abili
1ação dp '.!;~mente Coronel Francisco Joaquim Lo

' bão, votou11naoimemente a seu favor para se ha
ver ·por habilitado nos serviços <le seu cunhado o 
Brigadeiro Gustavo José da Eonseca, os quaes lhe 
forão doados por sua irmã viuva, e herdeira de 
todos os bens do m'esmo Brigadeiro, requeiro na 

'· qualiàade de Fiscal das Mercês, que se consulte 
a sua Magestade para que o mesmo Augusto Se
nhor haja por-bem fixar a verdadeira intelfigencia 
do decreto de 15 de A.gosto de 1706, relativo aos 
.gráos de parentesco das pessoas, nas quaes só
mente podem ter ''igor as renuncias de serviços 
pan servir de regra até o presente caso, e nos 
mais que forem analogos: por quanto sendo claro 
c;rue o mesmo decreto falia unicamente dos paren
tes po1· C<)Dsanguineidade e não por affinidade 
~orno h'e o dito Tenente Coronel, só podia haver 
chnida por ter sido feita doação de serviços por 
huma irmã a seu . frmão: porém parece que a . 
mente d@'' Sol;ieraM na disposição do.dito decreto 
foi que as renuncias não podessem ser feitas se

-não pelas proprias pessoas que fizerão os servi
ços, para que só . os seus parentes mais coojunc
tos podessem alcançar os premios e as honras, 
de que se f:izerão henemeritos no serviço do So
hei:ano, .pois .do contrario succederfa muitas ve
zes que virião a goza tlos djtos premios e honras 
sujeitos totalqiente estranhos á familia daquelles 
que fizerão os serviços. Rio, 18 de Julho de 1817. 

O que tudo visto, parece ao Conselho, c1ue 
deve levar este negocio á presença de Vossa Ma
gestade pall.a 1·esolver o ql!le· fô1· justo. Rio, em 8 

-de Ago~to de 1817. ~ntonio da Fonseca e Hor
ta. -José Egidio Alvares-de Almeida.-Leonardo 
Pinheiro de Vasconcellos. -'-Joaquim Jo!.'é de 
Souza Lobato. -Francisco Lopes de Souza Faria 
Lemos. - Luiz Barba Alardo de Menezes. 
Francisco Baplista Rodrig9es.-Foi tambem voto 

- o Conselheiro Antonio Luiz Pereira da Cu.nha. 
Resolução.-Cpmo perece ao Conselheir.o Fi$cal 

das Mercês. Pàlacio da Boa Vista, 12 de Setembro 
de 181,7. -Com a rubrica de Sua J.Uagestade. 

.... 
DI!CJ\ETO DE 12 DE SETEMBRO. 

" lf.· 
• Jdanuscripto .authentico. 

. 
Attendendo ao que !De representou Ignacio Eu-

do de 256:/1> rs, ,qu,e -.lhe. concedi ,p<?r.-decreto dé · 
25 de Outubro de 18 io, prefazendo huma e ou
tra quantia a sómma •de 4oo:tf> rs. por anno , que 
''encerá de orde11a4o qe ora e,m diante. João Pau
.lo Bezerra, etc. ' palac~o do, J}.io, de J a,n~i~o , e,m. 
.12 de Setembro de, 181,7./ 7 Çon;i a rubri?a 4e 
·Sua Ml\'.gest!lde. -1.cha-sp a f!,. ,142 1v. ~o Lt.v· 1 •· 
de Reg. de Decretos,,.4l~ar:ás, etc., de 1~08 a 18120• 
,., 

CA_RTA REGIA DE 111 i>E SETEMBRO. 
)) 

M~nuscripto..authe,otico. 

G~vernado
1

r~~ 1 dos R.einos de Portug~l e élos Al
garves. A~igos. Eu El-Rei vos envi.o muito sau
,dar, como ~quelles que amo e preso. Não perden
do jámajs de vista todos os meios que possão 
.concorrer ,para o hem e felicidade dos meus vas
,sallos, e querendo es~reitar quanto, fôr pos&ivel a 
.união ,e_int~resse~ l.~.GiP,rOCOS d.o Reino Un,idri ae 
Portugal_, Brazil e Algarv.es" para qQEl muito coo 
correria, ntio,só fl\z~ndo dessa Cidade o interposto 
,dos generos privativos da minha Real Fazenda~ 
mas tamhem facilitando o consumo das manufa
_tur;is naéio9aes .com apre(erencfa que fôr comp,a
tivel com as relações e t,ratados actualmente sub
_sistentes: fui servido ordenar que todos os gene
ros das fabricas de Portugal, de que se precisal' 
.para o uso da minha real casa, para o provimen
to da trnpa e marinha, .assim desta Província do 
Rio ,de Janeiro, comó. das"mais Provincia.s deste 
Reino do Brazil, sejão c.om p,reforencia supprido~ 
p,ela .real fabrica. das sedas e mais fabricas dessei; 
.Reinos, peJas relações que forem expedidas pelo 
Presidente do meu Real Erario ao Administradoi· 
Geral do mesmo nesses Reinos; saccando pela im
.portancia das remessa~ a qu,e se procederpara uso 
da minha real casa e tropa desta Província, so
bre o Thesoureiro. Mór dq Real Erario, e sobre as 
,Junta~ de Fazenda das clifferentes Capitanias e 
.maht dominios, pelos supprimentos que ás mes:
mas foretji feitos, para o que se lhes dirigem as 
necessarias ordens: ·e fui outrosim servido se· 
transfira outra vez para a praça dessa Cidade, a 
principiar no primeiro de1Janeiro de 1818, o mer
cado dos gene1'0ll priva~iv-os da minha Real Fa
zenda, como páo )Jrazil, marfim e ursella , que 
até agora tem sido feito em Londres, em razão dos 

. desgraçados acontechnentos que <lerão motivo a 
esta mudança, se~do dirigidos a çssa Cidade á 
consignação dos correspondentes do Banco/ do 

. Brazil, na conformidade do § 7° do artigo 7° do 
alvará da sua creação, El em quan~o se não ultimai· 

• o tempo, prescripto da su_a duração, podendo es
, tes, para as suas vendas, consum'1-los, ou nesses 
, Reinoa, ou embarca-los para as djfferen~es_);lra
!lªS da Europa, ondEl ~ais profic.uos e vantiqosqs 

. se, fação a b.em ,da minha Re,al, Fazenda. O ,que vos
- p,arti,çipo para que. ne~ta . intelligenci_a, procedais 
- com zelo e.honra epm que vos distinguis no meu 
. re.al serviço, · a lançar mão daquellas Jned)das que 

rico, Medico da Real Fabrica da Polvora, e at . julgardes necess'aria!\ para a verificação desta mi
11ua constante assiduidade M tratamento dos en- . '1ha real determir,i.açãçi. Escripta no J,>al.acio do 
formos da mesma Fabrica: sou servido conceder- . füo de Janeiro, en:1: ,15 .d!!Setemh!;ç qe 1~17 . 
ll'\e 0 augmento de 144:/tJ rs.- annuaes ao ordena- ",Com a rubri~a de Sua ~,&~.stade. .,_ 
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174. AlnTO :ns I's1·1.. . 
'DlitRE'.\-b iJE 15 DE '"-'rElhH1.0..

( €:~ ~ 1 ••• ' .) ' 
._ ~~aq~J:~I) an,th!nti.c{>., , • 

· l'.faYe)l\fo-1.l:ie r,eprestmtaiÍb'-b ·Viscónd-e de Assl? 
·c;i, Atlto'tl~o Màti'a Cotrêa "de Sá ·Bennides, quê 
:ach!àWjlb-sb ~utori~aâo ,p61' prl>c'uráção bastaote 
,d'e seu ·Pai o 'Vi~cl>nde ·dó m'es-mo titulo, Saharl-0r 

! Cott~a de 'Sá iteuevides~ -para, adtnfo1strar .too"''S 
<>-S bens e i·endimentos da <:asa que este possue 
neste Reiao .d,o Jkazil, 11ão pOde filisfazer a esta 
commissão, sem que se revogue a administração 
dé que actualmente res'tá encarregado o Desembar
gador do Paço~Chancellerda Casa da Supplicação, 

'por v1rtude d-a <lart:i l:egía de 25 de Julho de 1•777; 
e attendendo a que esta providenl!ia, ternfo ·sid$ 
concti-dida puramente em singular benefléio d·o 
_proprietario llaijUelles bens, pela impossibilidade 
.em que se a·ohliva ae ttata'r dellcs cc;nveniente
1tre'nte ê,In '1âo grande ·distancia lla stia 'reirid.enoia, 
'tem ·este 'o dire'ito para renuhdia.:.-1a,'hu'rna vez ·que 
eriten'da que 'já 'lhe nao ·con·yem,"tn'Uito mais esta:n'
(l'o nes'te Reiho seu fi1ho e 'Seu immédi'àto su'Cces<
•s·ôr, ·ae- quem se deve 'es}>'erar 'qúe'p'(i)r 'seu propri'o 
hlter·eYse 'baja 'de a;d'm'inistrar·zelosamen'te 'OS mes• 
mos bens; s·ou servido que, fleando só'mente 'sub
:;istindo a disposição da-mencionada carta re~ia ·na 
parte que diz i'espeito·a·o Jn'iz'Privativo, c;iu·e se co-n
setvará sem ·alteraç~o alguma nas caus'as co!lten
ciosas oo)Jl o'mesrno Juiz, C'esse ·por ·ora 'a >adminis
tl'ação J:>Or elia est<lhelecida, 'entreganllo-se M s~p~ 
.PliC'an't'e todos ·os bens, rendimentos, ti'tulos 'e·m~ 
p;apeis pel't~ncentes á líl'e'Sma adniinistraç'ão tla 
·qilal se encarregará oút'ra -vez o a'ctu•al ·Chall'celler 
d~ 'Çasa dá Su'p,Pl'icação e setrs success-Ores, •quan
do "hão ·estiver aqui· pres'erite o . ptopriet(lrio en 
quem fôr seu immeaiato ·s-ucces·sor. -A M-esa -do 
'Dcs~tnhal'go '.ld'o -P-a·ço o ténha aS'sim entendTifo -e 
-tàça~cixecutar com as despachos trecessariO'S. 'Pa
lacigi 'do 'Rio 'de Janeiro, ém 15 de Setembro 3e 
18i7. - Ctrm a-ru'brica de 'Ellillei Ngsso S-edhar. 
-Ad!ta-'S'e 'a 'fl. '6° do fJtv. 2• 'de Reg. 'de Deerttos 'e 

·~.ev;a~·ás ·(ia 'Mesa d'f> 'D;;semh-argo·do Pa,:(). : . 

; <., l
'Man,uscripto authentipo. ' 

'Havenllo-nle1repregén'ta·d'O D. ioifé 11.'hotnaz·lle 
fJ!teTI'éltés,' p'01"cáh'eÇa ae 'SUa 'mu'lher D. IJ.Jufaa'Yér
'p~tJ'a t'arn'eiro Sou'to-Maior , ' e com '0 'Tuttor·aos 
"S'cus~nteatlcts ·men.QI'e'S ;n. i\Tcltangeta ..e·Lliiz, •9s 
'gravi\iSimos 'prejntios •que •Fhes' ltéln eaueada ~s 
ôíllcfaés ' fla IJ>rctveil-Orià 8os'Défoütas 'e lAuserítes 

. ila 'Càpitarília fiÕ'!Pia-Uhy, coorfüina(tO's 1c0m '6'5 fi 
füos 1b'as'tarllos do prbneir'6 mariil'6 de"!!U'a1mulher, 
o '~oronéFBtiiz"C31"1os PE'r'é'ira1d-e ·A?hre.u R'áce1'lar, 

·~s 'qtr~e·~, :Cófu 'o ' préttfxto· fü.l 'se-'aohár •a!jue~la "aiu
·!Sénte•'e'm ·LiSbo-a, quand'o' est-e lfaUecetJ, . !j~· l'tleftê
:tão· Cle'poss<c q}e*tbHos o's'beris-'ttn'e tlelle fiéfülâó '1111'

•rtu-el)a Oap,itatíia , ·S'eµi·>emba-rgo' i:lellià>Ver cmi l'Pre
· .iura;dó1•fis ',pó'r"ella • lJe'giii-mml'l'en~e n'Omea'd:os 

que shnulad;mente·.os 'lir.rematavão f.31'ª lhes en- . 
mg.arem, e e1Witando-se ·artificio11os meias de tira~ 
Fem avulta~os sallanios, já com a 1Yepda dos mes~ 
-mos bens de raiz que se porião em effeito se Ih~ 
não fosse a tempo obstadà, ~á ;admittindo justiti'.
:eações graci1os.as para pagamente -de dh.idas .,em 
.a.necessaria .auài.encia cl.eM-e :supplicJime e de.süà 
.mulrher e do Onrador dos meno11es, .alem de d_e,. ' 

.1Samp-a11ar.em G custeió•e manutenção .das·fazenda~ 
-cura, tratanum'to ., eduoaçãt>, vestuar\o e sust~... 
:to da 1munerosa esOTavatura, de maneir-a .que com 
-semelhantes dilapidaçõ:es, e com !ão nota-vel des
iéixo .e abandono, em :br.ev.e temp.o será de tod1'.>
-al'ruinado e anniquilado hum riqui!!sim.otpat:rimo
-niio ; e merecendo as 'fiais promptas 1e .etn.caz6S 
'Providencias, abusos bão intolera:vejs .que'° S.U>p
'.plicante não póde 11cmediar por J.1!e não ser ·pos~i
·ivel :assistir no .Piauhy, e ipessoalm;ente , adm.iliiJ>
't11ar aquelles ibens: ·he'i por 'hem nnmear :para Ad
·.ministrad10r d:elles o Ou:vidor da Cnmarca <la lP.iau
-l!y., seus successores, 'ºº quem ·seu.illll:gar se1wi1j, 
·O qual fazendo .repôr tmln·ao anterior ljStado, 1IDet
tta :Jogo de ip.o.<!se ide .todas os ben.s do suppliennite., 
~11 :menores , o .P.rocurad10r !pfil eHes 1nomead·o ,, 
11rocedeodo conforme !õr die direito conti1a IJJi 1prl.l
"Vnri'cadores, p:ara •emenc1arem 'º 1dàmno que .li'V:e
'l'effi causado~ podendo slih.slituir i.os _F1•.o.curad~..
'1'es por <outros interinamente, no ea.s.o tle não s-a..
:tisfazerem aos seus deveres., ,até 'Epie ·se arpnesenr,
·tem os irH>meados pelo ~upplicante ,itnmando,.fü~ 
·contas Ol'ltde seis em •seis mezes, :01.1 iann~almente 
iao •menos, dando todas ~s pnovidencias que forem 

1 

tneioessarias pa.ra •o bom Tegim~n,.approveitamento 
mmsteio das fazendas, maodanil.oJelllpedir annual
m~ntç nais UI onções proprias as ho:iadqs 1pa11a a 1Ea
-zeni.la denominada looorotu., no1!reribão ide .Pe1·~ 
dláimbuico, para serem ali entregues a.os P.rocura-
-dq1·es do .mesmo isupp~icante :que .as wenderáõ de
-PTS ·rle . se refazerem, reserv.ando"'.l!e :a <decima 
·d~ rendimeot01liquido ·em cada ~uam ,anno para ias 
<d~s,Pezas desta :a'1.ministllação1e hGn.orarios ,tlo,J µiz: 
.e sou servido que (i) mesmo..@uw.hlOi', oti ..quem aeu 
~lu1gar ser:v-ilf, seja .Juiz P1·ivamivo em t'Odas :as \oau

- -sas m1H>idas, :.ott 1J01' mo<V~r, em· ique :o .supplÍ
•-e~ntie., -tm ·&s-sõh1tedi>lf>'s mierroves ifoEem ;a.utorcs 
&u r.é·os, 'J'61Mivas 1a&s mesmos hems., .a\\~ando•.a,s 


1d~s tJ ui~o~-em •que se acha11em, .ni<1»s,eodo :dos .F.ei-· 

'\-Os tia •minha .(Jorô-a Oll !F.a:7.end11~1pana os aeruteD- • 

-ciar se·gunde •f&r ~'C direito' . da-ado .As 1.partes.,os 

-r~OO'rS08 Cl'}mpetentes para a ·Rela~ão do.-Distcicto. 
iA Mesa do Desembarg:p .do ffi.a!lD ~o Jttrilia assiro 

- ~rltentlide e1'aça .exoo11tar1cmn..os,dcsjmch0.sneé~
-s31rios, sem Cllibargicvde •quae-squer-leis1o'u 11.füpo

''StfÕe&~11l'contra'1'io ., que trulas :h.Bi -por!™lm .·.d.61'.e
g~tr '}l&ra ;este ,eft'cito •sómente, rficand-0.'?liás :tlNl 

s~u vigor. Palacio .do Rio de Janeiro; em t5 de 
S~temhro de ·~~7.-Com a ru~rir;a de El-Rei 
Nosso SP.nhor. -Âcha-se a fl. i o v. l.lo Liv. 2° de 
Reg. de Decreto3 ~ Jiillard3 ,da.Mfifilt d<> Dmmbargo 
di1 Pp.ço. 

-
com 're'cd~ 'mâlreia_d~pu~ei'ãu· 

' l'ilerrte•Çlos 'tras-te·s -tl~ou.re ; 'p>rat<a ,'rtlevcis' ~~ 
n ndendo<es•por 'pl"eços muli • 
faz.end·o-se 

' 1 

ie 
aillfüra~1a- ... 1 

gia~, o., r, J 

Bimint?to51.e~sl.vrn;,. 
senh'ar ?(!'élfes per' hlt<il'po'#a~ lip@5Soh$ ,1 
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. ' 
. I'tlanµscrlptq authl]ntiço. Manuscripto authentico. 

. 'I . . 
Ulm. ·eEmn. Sr.~Achando,ejl .já iieterm.in;i.dQ . wm. e E?tw, ~,... -;7A M-e,s~ p.o "fle~efl}°P,11-r,g,q !Jp 

pirlo § 15' de ahará com for.ça de le~ ~e 28 d.e faço JPlf P.r.d~n;,t pé\rtip.i,p~ a Yr ~1-· qµe ~u~ P'lfl.
.A;bri:l de 1809, que tod9s .OS{ardaIDelilt!)S,.daS:I).OS; .ge~tít~~ p~l~ &~a i,i:nJI}edia,t\\ n~~'?l!JÇ~O ,dr/ ,zp 4fl 
·ias trepa'.s sejão feitos.c0miprefeJJen.cia .Qe, gêa,eros ~go&to d,e , ,8p .~ 1,4 qp ·.A.gRs!R díltfr.te ii.rwp, foj 
Il}am1.facturades 11as,ifa1brioas o.acionaes , _e que se ,Sjl/viflo . p~tp~Il}}lf}ªf ~q~e~ fQr.ª dç tç~H,O ·~~ gp..er,r!l 
não empreguem.par.a este.firo.mercrul0rias esAi,ra1,1,. e~ que ª. sal.vaçao da causa puh).ifW ,e,xjg~ Ai}<> 
gehias, ~nã0 quando ·aconteça que as naciona.e$ haião priv1leg1os para os recrutamentos, nenhum 
oa ~ejão .d:Os Reinos de Portugia,l ou d.o .B1•azU, <!S estudante matriculado )l,as aulas J>Uhlicas em que 
nlfo possãó supp.ri.r, e ~opo.dendo llei;ar de ~r tiver frequencia, ·applicação e aproveitamento, 
1·ecet- ·a -especial attenção de ;El-Rei Nosso Senhor attestando-o a~itip} os ,Prp(ess9rns, seja constran
'hum .oiiject-0 .de ~anto interesse e .consequencia gido a assentar praça na tropa de linha ou de 
para o augmento das nossas manuf.ao.turas ~ rique,. Milioias, com tantq p0rém que J;l~o•.se ~/! ·Il}8tri
za e prosperidade do iEstado: he f:311a Mages-tade - .C.l.llar mJ. ,OCC.ílsi~9 d.o récrutamento. De\)s Guar,de 
~ePvido, querendo •que se obs.erve.m epctameJ,.lte p. ~. Eoc, Rio ,i;le Janeirp, r6 ,de S~tembr9 ,de 1'~<17• 
tão sabias .quanto paternaes pro;viàenoias, ,que V. -.Illm. e Eilm• ~.r. T.el)en,te ,GJl,nAl'!ll ;Yiçent~ :An
EK., fazendo sem •pe.rda de .tempo·exami.o.a,r ·e cal,- -toni0 ,de Oliv·eira. :--; Bet"Pf\r.dp J,osé' de Souzji 
cuil~r em cada ·hum dos corpos de linha des.)11 '°''1 ,Lobaito• :--c-/lob.4-~e g, p. 4~.P· P,pf.i:J;. ,~~ de Qr.dp,TtS 
·desta P<ro·vi•ncia, as quantidade.s, tanto .ele ,p.anno ,e'a:pedi.dM pelo f).e.semb~ngo ,</,o ,P,(lpo. , · 
de lã, ·coma de linho, que ·são necessarias para os 
seus competentes fardamentos n.as épocas ,egtab.er 

DECRET.0 DE f6 DE SETEMBRO, { ' ... .. r,,.·leoidas, dê Jogo ,por esta 8eocetaria de .Est.ado 

-huma eilracta .e oireunstanciada con~a ,do qu~ as, €oll. Braz •. -Delgado. 

sim fôr ·preciso destes .genei::os, a .fim de que Sua 

Magestade os mande vir .r.egularmente das f.abrb ·Tendo ,cons\der:ição f!OS serv,iço,s gye .as qrde,ns 

ca.s.de 'P.orta.gal, -11eando por' este modo estahel!lc J~.el.iigio~as tem foi~o 109 )ll;l.ep R11ino .J: il,>9w.\n~o,s; 


cida a reg.ra pa11a taes foro.ecimeqtos. 1D.eos gu,ac ~nt,o ,á ,;eligJão C\.1I.Ilº ,a.o ~st1!4o 7 ,a ,4,evçre:rp. ~er 


de a V. 'Ex,. Palácio clp Rio de Janeino, ·~ de ·Se ,çonsiJle.i;ai,i,as .,CORJP ~H~P. ,WN,Se ~~ 1a~. ~~lQs , , i1 

-tem~lro ,de 1·81'.7· .,,-J,.oãa Paulo ;B.ezerr.a. .qual, como ,ql!.~lqµ~r. putr.í\, ,\le, ,e ;gº'.fí\r.f!.a:Jl.r,O,(e9,

çi\9 d,a~ ,l~is jP~r~ a manute,nç~p , jl llj1!\:1,1,r;ari9,a de 
_se1,1s ,~ii;çVo~ 1edl·~PJlr,i~~a~e , . 1e ,a,qi}e 4~v,11.i),do Iw.r.- 
;JU1111ec,er ,cqµ!o v,as~íl:Uo.~ .ute~, .Jie .w:nessªrip q!lie 
J11nhão l;um~ 1~ ,r11n.yiplentos P3.li!1 a .sm1 sajl~is~t;l\1-M~nuscripto •autlhentioo. 

• _eia : sou tS~ry,ido I;a,a-:ver71~,e~ po.r .~4iP~JlSf!dii,s W' 

Convindo!lnui.10 ao ·h<>~. 1:egim~ d~te .l\.cjnp leis da ~~ortisp_.ç~o, e ,as q,uiy i;xAg~µi ljCAflÇJl ,r,egi;i 


-do BraúL, ,e á p11ospei:id'í1de a ;que 1pie ·p,rQponhp p11.ra JlOSsu\reµi _hel,l;S .de ,r11i~; ,Bí\l)ª gµe p,q~~p J,ttr 

.ele'l'a-lo., q.ue a ,Provincia das .Alagô.as , 5ei~ d~s,.. o i;l,oxpin,io_, .po,&sµ,,i.r .e ,u~ar ~. ql;li\efi!JJll!r,heµs, fcl.i
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hitramento' do valor o 'mesmo Conselho, sem de
pendencia de apresentarem titulos, medições, ó.u 
d.utras verificaçõ~s de posse; por serem desneces
sarias p~ra a verificação desta mercê. A Mesa -do 

· Desembargo dp Paço o tenha. assim entendido e 
. 'faça éxecut~I', passándo-se-,lhes' ó's despachos ne

cessarios. Palacio .do Rfo de Jàn~iro, em 16 de 
'S_efembro de~ 1817.. .:_çom a"rubriea de El-Rei 

.'N'osso' Senhor~· ') • • ., · 

., ": ti 1 

RESOLUÇÃ!) p~ 22 .DE SJlTEMBRO, 

l\hntiS'crip~o authentiéo. " 
1 • 

Senhor.- lfendo subido á augusta presença de 
'Vossa Magestade a consulta desta Real J unt'a do 
.Commercio de 6 ·de Fe,·ereiro do corrente a'nno, 
iunta por icopia, relativa aos requorimento's e pre-
tenções dos proprietarios ·e interessados nos na
vios empregados no commercio de escrava'turas, 
e que forão captura'dos peias fot'Ç'as navaes da 
Gram-Bretanha antes do dia i ºde Junho de 1814, 
aprazado na convenç,ão · e tratado assignado em 
Vienna aos 21 e 22 dé Janeiro do anno passado, 
foi Vossa Magestade servido mahdar, por aviso da 

vos e generos ali tilazido~. Por portaria deste Tri
bunal de 1 7 de Fevereiro, foi incumbido ao Depu
tado In~pec~r- da Contadoria de informar com o 
seu parecer: depois tle ter procedido aos exame~ 
necessario~, eá confrontação das contas do mappa 
com ós autos,. e em quanto assim cum·pria' 
baixou o ·avíso de 25 com a exposição do Consul 
Geral de -Inglaterra para se hav-er a ella conside
-raç·ã>é; e se consultar com effeito; ,e sçndo-lhe 
•t'amhem remettida,. sobre tudo informou .com 'o 
iJ:Ue consta d<> original que sobe ·com esta á augus
ta presença de Vossa Magestade, mostr11ndo que 
nem pelas contas que justificitrão seus autos os 
1supplícantes, nem pelas ·que agera offerecem no 
mappa, podem ser attendidos, devendo elles for
·mar a conta segundo o modelo que aponta, e de
claranclo que quantias tem recebido em Londres · 
por indemnisação de suas perdas. e por virtude 
das reclamações intentadas perante o·s Tribu.naes· 
.para se cncontrarçm, affixados editaes nesta pra,. 
'ça, :na da Bahia e Pernambuco,.para dentro cm 
tres mezes os que tiverem dado dinheiro a risco 
nos navios apresados legalísarem suas lett·as, e os 
seguradores apresentarem os l'.ecibos dos sinistros
que·pagárão par~ ficarem contemplados no rateio_, 

Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros e . e serem as quantias entregues a elles, ou a seus . 
·da Guerra, de ·15 de Fevereiro·proximo p'âssado, bastantes procuradores, propondo pur ultimo o 
.~ue esta Real 9't.inta do Commcrcio, procedendo -mesmo Deputado que as contas sejão examinadas 
aós devidos exames, consultàssé com eITeito o que 

'pare~esse sobre o novo"requerimento dos ditos 
proprietarios, acomp~nhado de hum mappa de
monsttativo dos navios c~pturados, que no originàl 
-s'o'he com esta á soberana presença 'de Vossa Ma
' ge s t'ad~. Neste requerímento pede-se 'que _pelas 

para sua final liquidação por tres negociante.s versa
dosnestegenero deoommercio, eleitos por esta real 
Junta, ou ainda pelas partes, e concluindo que a 
exp\)sição do Consul Geral não pôde ser applica
velas cireunstancí:ls actuaes, e que os navios Boni· 
Can1iinho, S. 'Lourenço, Conde de Amaránte e Ufü

treS:entils' mil libras· este•;nnas' estipÍ!ladas na re'fe- • ses, 1 fugidos da Cost~ d"Africa com parte da s;úa 
rida convenção e tratadõ sejão p'agos integralmeri

.te de seus c.apitaes, conform~ 'a conta que delles 
formárão no menéionado ma·ppa, em que 'todos se 

-~chão .assjgnados; ou por si, ou por Seus pr9cu
"rádor~s, excepto os proprietarios e interessados 
·da prhÇa de Pernambuco, transigindo entre si so
'bre ·a·avf!riguação e liquidação dós ditos c.apitaes, 
e obrigando-se a garantir hum·p,or todos, ·e todos 

' -por hum este mé~mo trato, send'o 'o mappa ~uma 
·refOrma d·o petitorfQ qúe fizerãd nos' autos ·de' jus
'tifica!Jão; confrontando com os quàes ' se enco1i
trão 'não só ás differencas' notadas ha tabélla feita 
n'.i'Contadorí'a~ 'que ta~bem acompanha ·esta1cc.n
suita, porém as obsenaÇõe's para serem exclui

-dos do rateio e de participarem.das '5oo, oo,o I.s. 
os proprietarios e interessàdós dos brigues Falcão, 

,Bóm Caminho, S. Louren{:o, Conde de Amarante 
e do bergantim Ulisses, ·todos '4a 'praça da Bahia, 
.p~la iazã!> de que o primeiro-, fazendo:-se de véla 

' d\,st,e porio com escravatura para Havana; e sen
do detido por h·um 'úuzador b-ritannico e levado 
,á ·~. 'T~~~àz ' . ahi · ob~i;éra sentença que o reia
xO'u, depois do que continuando ·a sua rota fôra por 

-~1? tomado pe~o_s Fra,?c'ezes ;'_ e' os outt·os quatro 
;vaso!- pela razao d.e q?é, a~hand'o.:se a fa~er res
.gate no porto de 'A1uda; se levantárao de 'Veia com 
('a '~scravatura e geqel'os ·que tinhã;o a bordo, ape
· na~ soub~rãô, dos àpris.ioõaméntos, e regressárão 
,á ~alii~;,' onde n'ão ·sb s·e~s dbnQs' cub_rirão os prin
·cip'aes ; mas ti:verão l~c-ros peia 'V~rida dos. escra

carregação, para . não serem tomados pelos ln
glezes, nãodeveni entrar em concovrencia do rateio 
por11ue seus donos so perdêrão maiores lucros, 111'

-crando assim mesmo os do primeiro mais de ~5, 
os ~o segun1lo i 5, os do terceiro i:nais <le 26, e o~ 

.· do Vlisses mais de 4o por cento' de seus capitaes, 
de que entrárão logo de posse, e com que tem 

' girado, o que não succedeu áos outros proprie
tarios. Entretanto baixou mais o aviso de t 5 de 

· Ma1:·ç~, para está Real·Junta, conforme fô11 a real 
· resolução sobre semelhante objecto, defe\·ir aos 
-DirÇétores da Companhia deSeguros-Commercio 
, d~ Bahia-, 'que pretendem, pelo requedmento qu@ 
· juntamente sobe, sejão co_ntempladas as sommas 
dos seguros que pagárão das embarcações apre-
sad?s, eque a elles separadamente se entregue a 

' co·mpeten'te ordem para irem receber á Inglater
ra. ,Sobre o qual requerimento ·officiando o Con
selheiro Fiscal que respondessem og proprietarios 
das 'embarcaçõcs ao menos ,por seu proourad-or_, 

· eumprio este' com a resposta incorpot·ada no fim, 
· · pel~1 qual consenti~ na pretenção dos seguracto,res, 

1 ficapdo porém ob·r1gados a ,pagar pro rat~ as des
' pez~? que se m?strarem.feitas cóm as reclama~ões 
r;p~r~?te os Tr1.bunaes1 de ~ondrés; e por ulll~o 
·offipou sobre este requerimento o Conselheiro 
'Fis?al na•maneira seguinte :-Deve ajuntar.:se aos 
maj~ papeis para contemplação final na confor
mi~ade do que justamemente está mandado, atten_. 
.âidf a racionalidade da resposta dada.-Achavão· 
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·se pendentes, e perante o Tribunal, outros iguaes 
requerimentos dos Direclores das Coj!panhias de 
Seguros da Bahia-Conceito Publico-e Boa Fé
pedindo ser prompta e separadamente embolsados 
dos sinistros que pagárão não só pelos seguros de 
casco e carga, porém rfelos segUiros 'elos clh1hei
ros tomados a risco, sobre os ·quaes, depois .de 
.aut<'ladas, re~pondeu 0 prnc:urarlor dos proprieta
rios das embarcações, co'mentindo na pretençiio 
<los s<eguradores quanto a·o corpo dellas e carga, 
.mas duvidando quanto a<>s seguros de dinheiro 
tomada a risco, por truerem as letras a clausula 
de se vencerem depois d-e trinta dias da descarga 
dos navi•os, tempo que, ~egundo a sua resposta, de
.vem ainda esperar os seguradores. :Em ambos es
tes requerimentos que tambem sobem, officiou o 
.Conselheiro Fisoal concorrlemcnte pelas seguintes 
palaYras: -Attend~da a resposta do procurador 
.{los supplicados, qae alifis se ofYereceracionaveI, 
se fará cumprimento de justiça. 

Não ·deixár.ão de comparecer em corpo unido os 
credores de letras de risco, pedindo pelo reqúe
rimento tamhem juoto que se expedisse ordens lt 
Mesa da Inspecção da Bahia para, por meio de edi
taes, os convocar a se legitimarem perante ella, e 
remettidos os processos a esta Real Junta ficarem 
como em deppsHo as respectivas quantias, e ú dis
posição delles ditos -credores de letras ele risco, 
não podendo os tomadores receber senão o exce
dente ástaes letras, se o houver, e não se deci
dindo cousa alguma em favor destes para rece
bcl'em em quanto a Mesa núo informar com os p1·0
cessos, pois que t(mclo o dinhefro dado a risco 
por hypotheca legal o casco e carregl}mento das 
.embarcações, ficou subrogado a ellas as 500,000 
Ls., convenci(madas para o pagamento das dítás 
embarcações capturadas, em que ião correndo os 

· riscos, e sendo que sem o socco1To dos seus di
nheiros se não poclerião cmprehencler taes nego
ciações. Havendo vista o Conselheiro Fiscal, res
pondeu o que se acha á margem e por este theor. 
...:_Na comp.arencia ela presente s,upplica, .npto em 
primeiro lugar~ que sendo offereoida em nome cios 
credores de letras de risi:.os ele capítaes dades aos 
proprietarios e carreg·adores das embarcações ex
pedidas da Cidade da Bahia para a Costá d'Africa 
a resgate de catbos sómente, apparece assignado 
o auforisante, o unico Germano Pereirà de Olivei
ra. As providencias dadas neste ohjecto, e outor
gadas entre a Gram -Brelanha e o Príncipe Regen
te Nosso Senhor, sómente relativas a serem in
demnisados os proprietarios e carregadores, os 
respectivos mutuantes tem o seu direito firmado 
nas letras e obrigações competentes para usarem 
dos seus ·devidos recursos; estes exigem discus
são da verdade das letras, e legitimidàde dos 
premios estipulados; o direito da hyp'otheca não 
se perime, porque a lodo o tempo existe contra 
q producto que os proprietarios e carregadores r~ 
ceberem de suas carregações. Portanto, em se não 
deferi'l' por agora a pedida prbvidencia, remetteat 
do-11e qualquer in'teressado a usar dos competen
tes meios se administraril' a devida justiça. 

Tamhem compareceu Guilherme José Ferreira, 
proprietario do brigue Calipso, protes~ando pelo 

TOMO II. 

requerimento junto contra a conta que lhe formá~ 
rão no jú mencionado mappa os outros proprieta
rios da·s dern ais embarcações capturadas, e offere

· 	ce11do apresentar a sua conta. Continuada vista 
deste 1•equcrímento a:o Conselheiro Fiscal, impug
nou, como se acha á margem, semelhante protesto, 
pe~o principio de não dar nem auferir direito este 
meio e com a declaração de que de henhuma fór
ma impediria ou traria estorvo ao que se resol· 
vesse no presente objecto. De facto, por novo re
querimento ofl'ereceu o dito Guilherme José Fer
reira as suas contas comprovadas no essencial com 
documentos attendiveis que vão juntos, as quaes 
contas diffcrem do que lhe foi lançado no mappa 
209.ttJ905 réis, nascendo a diíferença de carregar 
commissões de tres por cento, quando os de mais 
as carregárão a dous, e cio excesso no valor do 
casco e apparelho em 1 o5.ttJ5o8 rs. 

'fendo fina) mente vista o Conselheiro Fiscal so
bre o requerjmento que acompanhou o màppa, e 
sobre a exposição do Consu.l Geral com todos os 
mais papeis, officiou o que consta da sua resposta, 
qu·e sobe em original, e pela fórma seguinte: 
Offerece-se-me, segnndo o contexto dos presentes 
papeis e despaehos desta Real Junta nelles profe
ridos: 1 º fiscalisar relativamente ao officio cio Con
sul Portuguez em Inglaterra, que Sua l.\'lagestade 
houve por hem' mandar 1·emetter á mesma Real: 
Junta, na fórma do real aviso de úí de Fevereiro 
do presente anno; 2° l.iscalisar tamhem o novís
simo requerimento e demonstração geral ou con
ta que o acompanha, que os interessados offerecê
rão, e que o mesmo Senhor ma0tlou examinar e 
consultar, na conformidade ele oulro aviso cie i 5 
do mesmo Fevereiro e dito anno. Quanto ao pri 
meiro ohjecto, não posso deixar no sobredito offi
cio do predito Consul, de notar juntamente com 
o Deputado Inspector ela Contadoria, que elle 
contém as imperfeições pelo ·mesmo apontadas na 
sua informação; e tendo o p·resente negocio to.:. 
macio huma nova fórma em grande parte coniven
cional, pela mutua e reciproca vontade dos i'nte
ressados na repartição· do dividendo offereci'do 
pela Côrte de Londres para a indemnisaçiio 40 
que se trata, entendo fic!)r o mesmo officio tendo 
menos lugar e applicação. Quanto ao outro objec
to ou novo requerimento e conta que os interes
sados erqduzirão' já sobre ella na maior parte do 
seu contexto &e consultou ao dito Senhor pela plu~ 
ralidade de votos, mostrando-se a quasi impossi
bilidade da divisão exacta, adoptando-se a que 
ora novissima e convencionalmente se pretende, 
prescrevendo o melhqr methodo e na fórma de 
pr·ati'ca-la, como observo na copia da consulta jun. 
ta, e sómente discrepa o novo requerimento dos· 
supplicantes, em pedir se não pr.orogue mais ter• 
mo aos interessadoS', reveis'pelos motivos que jus
tamente el(põe, cornpromettendo-se a obrigar-se 
por competente termo á'indemnisação respectiva, 
quando ainda . appareção. Nesta parte não posso 
dei:x:ar de reconhecer serem merecedores de atten~ 
ção, e que na presença da larga revellia que se 
tem dbse'rvado relativamente aos supplicados, afo:
da o vinculo ou obrigação a <pie os supplicantes 
querem suhmetter-se b~ da mais notoria equida

70 

http:risi:.os
http:deix�r.�o


'278 AN
1

NO l)E 1817. 

, \ 

<le. Devo tambem notar que, além destes interes
sados ·que aqui figurão como convencionantes, ha 
outro3 que não e'Btrão na sua 01·dem, assim como 
os" da praça ele Pernambuco, segundo se expõe 
mesmo na sohJ'edita COlilSUlta; para ellcs e para ·os 
que eoneorrerem na sua situação,. não tem lug·ar 
esta quasr ce>n venci 1»naL dhiisãó, e para,os mesmos 
seg.undo o calculo q_ue na Contado.ria se praticar, 
deve reservar~s .e· o.sufficieote,. on separar-se o que 
se lhe tivet'> julg1acfo.. Para tudo deve haver n.a mes~ 
ma Conta·doriao exame rriais cxacto,. tanto na conta 
que os Interessados ora,oJlerecem, como nas que 
se achão nas justificações feitas, que todas revi, 
e todas encontro fiscalisadaa, isto para evitar-se 
toda a duvida e engan.o, praticando-se como ji1 
a sohredita consnlta muito apta· e atilad:imentc. 
prescreve: em se cons~Ltar assim novissimamente 
a Sua Magestade, em tud~ se fada 'e devjdo cum
primento• de justiça, para pôr-se termo em hum 
objecte>, cuja liquidaçüo por outra maneira ou 
absolutamente se 'impossib'ilita, ou. demandará 
longa demora (além da que tem havido) , e que 
Í1ão : póde existir sem incalculaveis damnos dos 
jnteressados, suas negociações e commercio. 
- Sendo·tudo visto: pai'ece ao Tl'ibunal, pelos mes
mos principio& e fundamentos queexpôzna an tece
dente censultà, que huma vei que os supplican
·res estão concorde·s nas.coo.tas dos ·principaes lan~ 
~ados no mappa·, transigindo promiscnamente en
tre si: sobre quaesquer quantias. qqe se p0.dcsse1n 
descubrit- exa·geradas pelo laborioso e quasi ioex
trica.Yel exame· a que se devia p1"oceder com 
mui nbta;vel deti:imente delles pelas delongas, fi
cando entretanto f) durante ellas privados dos seus 
capitaes, que podem· elesele logo pôr em giro e 
proveito, e que huma ve:i; que sin;iultahearnente 
se offe1•ecem á caucã« rem ratam lutbeas, Vossa 
Ma·g·estaàe se· ha de·· digTiar de autorisar, tomado 
ella por termo na Secretaria; qtie sem depernkn
ci·a .de alguma outra ulterior determinação.ou éelíl
tabfüdade, seja hum Deputado deste.. Tribunal, 
sem tirar cemmissão algum.a, encarregado de pas
sar ·a :e'ada •qual dos supplicantes letra da total 
tJUantia 00-1'.espeetiva, que se acha Ja.nçada ne. 
mappa sgbre os conespornlcntes do Ba1JCO do.Era~ 
úl em Lel}dres q_ue 1~CCfiberem as 300,000 Ls. t 
convencionadas par.a indemnisãção destas perdas.. · 

· Ordenánde Vossa M:agesta.de que ellcs aceitem e 
paguem taes saques. por is.so que,ai.nda pagos to
dos os iprinoipaes assün lançados, de outFo& pre
judicados que os pedem sohrãó 182:04.o.t'J'j4!45 
r éis,.' que ficando para ulterior raleio de premio& 
e lucr·os, servem de segurar o pagamento de quaes
quer o:Uh·os .prej 1'lclica<los qu.e possão.hayer,. e q.ue 
ainda TIão estejão habifüados; lia.vendo ,unicamen
te a · cautela· de se não , expedirem as letras de 
int~gr:al quantia,. sem que os propl'ietarios. das 
embarcações , ou internssados n,ellas apresen-; 
t em p.roc.urações do·s seguradores e cre,do~es 
de· dinhefro· de .risco,. para então podereQl el
]es receber tudo, OU :por SÍ OU por seas proe;u.-a

, dol'es", fazen,do-se o abatimento do que .p.e1tence 
~os ·ditos1segurado.res ou credores·de letras de di
n;beiro :de :ris-00, como:ahajx.o' se ha.de declarar t. 
Ua(;ii:id.o., da, pl·etençã9- <lestes no· caso ,cJo_s .pro..~ 

(, . 

prietarios não apresentarem po,deres do's mes
\11os. · · 

Q1Janto úiretenção de Guilherme J~sé E~rrei-: 
ra, para ·ser pago conforn1e ·a sua conta, e não. 
por aquella que lhe formárão no map,pa, parece 
ao Tribunal qu.e, assim' tülno- se t)ão- prnccde a, 
hum a rigor,osa avcriguaçiio sobre a · dt»s outros 
supplican tes, elle deve gozar do mesmo favor, e; 
que rela dita SUa centa poderá Sef' contemplado 
com igual letra sobre os eorresponclentr,s do Ban
co :, e pela mesma fór~a da cautela acima lem
brada,. e que tleve ficar estabelecide> em regra 
este mcth0do para com todos os d!Jmais prejudi
cados q.ue compareoe11em, e que não 13st1 verem 

.assig·naclos .no acordo cto map.pa que· ofTerecem os 
supplieantes, havendo•-se por b9as e liqui<las as 
contas do5 cap.Haes que justificarem ou documen
tarem , Yisto. que do contrario seguir-se-ha a de
sigualdade no favor com que se aclmittem as do 

.mappa, e hum lahyl'intho de interminaveis ques~ 
tões p1·ejudiciaes ,a todos, ao giro do commercio 
e reaes direitos, com a 'cstagnaç~o de tão consi-. 
dera'\íeis fundos amortecidos, ,em quanto se vel:l
tilão. 

Quanto aos. propl'Íetad.os dos.hrigues Faleci@, 
Bom Caminho, S. Lourenço, Cond'e de Amarante,. 
e hergantim Ulisses.,, ,sendo ue ii;refraga\' el certe
za que o proprietario do primeiro ap.enas reçebeu 

' do .cruzeiro inglez o prejuizo da detenção no 
porto âe S. Tl1omaz, onde1 fico.u ahsolYiclo· e re.., 
laxado. po.r sentença, e que con.s.titue hum nego
cio, 1de avada gro$sa., e que OS· proprictados · <las 
outras quatro embarcações se empossárão logo nQ 
regfesso dellap, não só dBs ~eus capi.tacs, p«:>rtm 
até de lucros aliils crescidos; pai'ece a0 Triln~naI 
c1ue he de l'ig·o.rosa justiça ficarem excluidos, a~
sim, rleste ratei.o pertencente a capitaes, <rnmo de 
futt/ro. J'elativo ,a lucros, ~· ist(.l. q,ue ji1 o;; ti y.erãQ.
como vem notado, e q,uando nã'o se achão com
preJwndidos na leti·a do §· i º da c;:{11wençã~ d~s 
5od,@oo Ls. estipula~as restrictamente para os 
Jilavios apresados e .retidos pelos cmzadores hr:i
tarrn.icos. Pelo .que pel'tenee ao requerimento cios 
segpradore.s e credores de clinheir0; de risco, pa1•0 
sei-~~m p<1gos, dando-se-lhes sohrc .os cor1,espon
dentes do. Banc0 do Bra:til letras elos seus fundo.o; · 
sepr:rauamente daque1les dos prop1·ietarios dos 
navio·s e to.pi.ador~s. , parece ao Tribu.naL s~r jus 
to,. por issg. que nenhum direito assiste a estes.'" 
para qµe, teudo i:ecebido· delles. essas quantias, 
tambcm as re<.:ebiio ago.ra de envolta com. os seu:; 
oapjtaes, para depois lhes irem -.pagar ; e p·oé 
tanf<I,, que Vossa l\'lag,estade.se ha de digtHil' deaa
terisar ig,ualmente e pela mesma fórma, .a huQA. 
DeRutado deste Tribunal, para fazer os saques 
des1

1

:as.quantias a favor dos segu!'ad01113s.e.credores 
de ·pinheiro a risca, huma vez q,ue affresentaren;i 
~elll!!, 1.eg,aes titulos., e qae se habilita1·em, e n.o 
cas~ 4e não. darem procuração a,05, propl'ietari1os 
das. embarcações; quanto li e&pera dos trinta d,fas 
iierpli>rada pelo Pr'o.cui:a,dou da Pr1;1~a da Bahia não 
póde tedugat' algU;m na,s circunstanGia~ aGtuae~:, 
e have~9o , dpcei:vido tempo , tãot considt!ravel ; . 
pem assim,, que par!l taes ·ha.bilitações_, e pa!w ac 
de 11uaesnue11 o'.t~tra~ ~essc<1.s· ~ue for11m ,, po~ -'L!lail-:- . 

' ' 
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quer titulo, prej·udicadas, se ha de dig·nar .Vossa• 
~lagestade de aprazar hum a11'no, da,.i;lata da 11eal• 
1•esolução que houv.er por bem de 1'1.ar , com a 
comminação expressa · de que, findo o .dito anno , , 
não serão mais ouv.idos, e se .prescreverá o direi
to que tiverem · de ped:it indemnisação,, o que 
assim sei~{! aonunciado . por •editaes em todas as 
Capitanias deste Reino e dor,ninios ultramarino& 
on'de se fazia este commerGio. Parece em fim 
a0 Tribunal .que , sobrando os '.mencionados
182 :34oitb425 rs., depois de pagos os capitaes das 
pessoas Cjl.lP. se achão habilitadas' e devcQdo esta 
somma 1servir de caução para o pagamento ela-, 
quellas que pos(lão ter direito, ,e que ainda se. não 
hafa.uitárão' só· findo o ano o de novo aprazado se 
poderá então proceder a rat~io da dita somrna, ou 
clµ que sobrar, habilitàdos que sejão outros pre
judicados, fazendo-se o rateio a cad'a hum á' pro
porção do& seus capitaes, para servir de indem
nisação de lucros . cessa,n~es com a captura dos 
n.avios, e detenção injusta delles e. dos seus fun
dos; e que ,manifestando-se jii pelo i:ateio assim 
feito (ainda que não · appereção oútros alg1rns 
prejudicados), que apenas a dita somma .de 
182:3~0~{~25 1·&. sobre p·ouco mais de 20 por cen
to, seg·unl:lo a tabella 'feita na Contadoria ·que vai 
junta, os quaes 20 por cento, calculados pelos 
quatro ann-os decol'ridos e pelo que decorre, dão 
o juro 1'egal ·dos ditos . capitaes, não tem lugar· 
a exposição do Coµsµl Geral, calculada em mui 
diversas circunstaJ1cias , e, so.bre o systcma ele 
se excluírem muitas.embarcações como suspeitas, . 
e cubertas, no seu enteo.der, com o nome por.,. 
tuguez e não .pc·rtencentes a . estrangeiros, cujo 
longo eatalogo designou com astel'ismo, quai;l'do 
essa a;veriguação he impossi 'vel de se fazer com 
provas ,cor:ic).udentes, e capaz.es de formarem 
hum juizo segu10, devendo se admittir pl'esump
i;ões que na censura de direito são insufficientes 
para se tirar fazenda, além do odioso que tra
ria eoms·igo ~emelhante procedimento pouco pro
prfo da indefectivel justiça,. sobevana equidade e 
clemencia ele Y.o'ssa Magestade, e que sendo im
politico por ag'Ol'a daria OCCjlSião d.e se não paga
rem as 500,000 Ls. , com o pretexto de que forão 
feitas . em regra as tornadias., e por isso q.ue não 
e rão naveg·ados os navios em legal e devida fór
n'fa ; 'Se ha de dignar Vossa Magestade, visto t1ão 
cubrir a somma restante mais do que os jm·os le
gaes dos desemholçqs dos capitaes, de relevar os 
~upplieantes e todos os outros p1·ejudicados . qne 
se habilitarem, da pretenção dos· direitos, aic1da 
desses escravos com qlil.e' a bordo forão captura
das as embarcações, como se disse na anterio·r 
consulta, ·pois que os lançárão· na& suas contas 
para o§·pagarém, eoi:n tan'lo que fessem integral; 
meilte ,pagos de todos os lucros que pedião; não 
havendo meio algum expeditivo deste int11incad& 

·_ 	 negocio ', 'e para se elleipscalisai· do modo mais 
Filinoso do qué aquelle que acaba de ser expõst&, 
adjud:icando-se tudo atis snpplicainles, muito pFin""" 
cipa•lmente manifestaado~se· ser a intenção de V'o&
sa Mágestade e .da magnanimidade c@m qrUe C@n
·'Vencio,nou as ditas. 500,000 "L&. , corri po·sitivo de
-s is-nio paridndemnisa~iio ·de seus fieis. :~assallo.s.,_ 

arruinados c'om a agg.ressão e c~pturas feitas pelo5' 

cruzadores brj.tannico~, e ·que não ·ficão cubertos 

de suas perdas. 

. Pareceu porém. ao Deputado José <Zaetano G-o, 

mes, e. está_ cada vez mais c.onvencido da' ne~ 
 ..
cessidade absoluta dos a1;madores do•s navios da-

1:em no,· as con·tas, como disse no seu voto singu

lar na constdta que subio sobre_o objecto, das 

presas, accresceu1:ando agora com aG netas· qu~ 

fez· na informação que ,deu á Real Ju1Ha sobre o 

exame dos autos com o mappa, servindo de regra 

o modelo q'ue apresentou, e .declaráções que lem

bra nesta informação. Por hum mappa fantastico 

onde se carregárão seguros que s·e não tlzerão, e 

commissões CfUe se não p:igârã@, onde se exage

rão perdas que se nãio · sentirão com excesso de 

5o, 40 e mais por cento do jmtificado, não se póde 

fazer · a 11epartição das 500,000 Ls. para indemni

sação sem grave clamno dos prejudicados, que não 

forão ou:vidos, ou não quizerão· assignar tal map
pa. Debaixo dos alhos· da Real Junta está presen

temente o processo ·sobre seguros .nb navio lsabet.• 

Este navio, cujo armador não cui.dou até ago1,a em 

justificar o prejuho, foi seguro :1 e com seguro 

avaliado, que depois do sinistro não tem acção o 

segurado para dizer que valia mais, nem, o segu

rador que valia menos: foí seguro em 1 o:6oo:tf> 

réis que os seguradores pagárão: Està este navio 

avaliado no mappa em lg:6o8:tf>4ggréis ele custo, 

e sete .escravos. que se .diz pe'.rtcrwerernà este arma

dor, estão avaliados. em 5: 853ot't>ooo réis, e 357 

de varios oarre'g·a.dores em 10:784:tf>ooo réis; isto 

be lmma_disproporção muito grande que não póãe 

ser talerada nem paliada. Novas eontas, Senhor, 

são precisas, e faeeis. de i•erifioar presentemente á 

'vista dos autos das justificações que existem ·na 
Secreta·ria cio Tribunal, ou seja este· exame gTa- . , 
tuito ou com estipendio, seja por louvados no
m~aJos pelos inbercssados nas- prezas, ' ou pela 
Real Junta; de q11alquev sorte o mappa tlão póde 
nem eleve servi!· de regra sem ser origem ele mui
tas demandas, tal vez ~1 terminaveis, q.me hum Ti•i·
huoal de Commei:CÍ!o deve 'P11eyeni'r. Voss.a Ma.
g·estacle µ:iandarit o que fôú servido. Rio ge Janei-
ro, 31 de Agosto de 1816.. - Lu·iz Jos& de· €ar 
valhv e Mello. -Manoel Moreira de Figl!leiredo. 
-José da Silva Lisboa. -José Caetano Gomes. 
-' MarianncrJosé P.erefra da Fonseca. -João Ro- 1 
drigueb Pereira de ,\,lmeida. - José Ma.noel Pla·
eido de l\foraes. 

Resalução~ -Gomo parece:· quanta porém ao 
rateio dos lucrns·~ a Junta em tempo ro-pportlln@ me 
c·onsultará a manei11a pela qual se dernrá pFoce
der a eUe, e autoriso para passar as letras. o De<
pubado José c.;.:acta.no·Gomes.,. lHspector da Con.... 
tadoria. Falacfo· da Real Quinta da Boa Vista, 22 

de Selemfuro de i817. -Com a ,1,'Ubrica de m~ 
Rei Nosso· Sen1lrnr.-Aclu1-se nos·Archivos. da Jun~· 
ta: de: CoinmerciQI, 'etc .. 

(j. 

' A\VISO DE 23' DE SllTEl\lltRO, 

Delgado. 

• .Exm. e Re.v. Sr. - ·Com a conta fl. 441 , em 
data de 2.9- de 0utuhro do anno passado'· foi pre-: 
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sente a El-Rei Nosso Senhor. o requerimento 
dos novos Con tractadores do contFacto geral do 
tabaco e saboarias, em que peclern se lhes rcsti
tuão,os privilegias que forão revagados pelo alva
Pá de 21 de Fevereiro <lo sobredito anno, e que 
formão huma das condições do seu contracto , 
de serem isentos de recru~amento para a tropa os 
estanqll'eiros, _hum filho ou criado., assim, como a 
prerogativa,de não ter· luga1· o privilegio da fôro, 
militar .• para se declfoar do Juizo da Conseryato
ri'a do mesmo contracto, nos casos de contraban
do ou descaminho de tabaco ou sabão; e toman
do o mesmo Senhor em consideracão o ter sido 

. arrematado este contracto antes da publicação 
daquelle ahará, e o mais que os Go,•emadores 
do Reino ponderárão a este respeüo: he servido 
que se ohsenrem os mencionados privilegios e 
prerngativas, entendendo-se a disposição do al
vará, e tendo semelhante execução, quan<l0 hou
-ver abuso ou fraude desses pl'ivilegios. O que 
V. Ex. fará presente: nesse Governo para que as, 
sim se exec.ute. Deos guarde a V. Ex. Palacjo 
do Rio ele Janeiro, em 23 de Setembro de 1817. 
-Thomaz Antonio de Villariova Portugal. 

CARTA REGIA DE 24 DE SETEMBRO. 

CoII. Braz. -Delgado. 

Conde de Palma, Governador e Capitão Gene
ral d_a Capit:mia de S. Paulo. Amigo. Eu El-Rei 
vos envio muita saudar, como aquelle que amo; 
Sendo muito conveniente o estabelecimento de 
hum correio regular entre esta Côrte e a Villa de 
}'orto Alegre, a fim de se facilitarem as recipro
cas communicações e relações de hun,ias com ou
tras terras, e verificando-se na m.inha real pre
~ença a possibilidade cle~te estabelecimento pelos 
exames e observações, que a este 11espeito fez José 
Pedro Cesar, seguindo o correio ao longo da cos
ta: sou servido ordenar que sem perda de tempo 
se haja de proceder a este ~stabelecimento entre 
a Cidac,le de S. Paulo e a Villa de Porto Alegre. 
E porque me foi presente o offerecimento que fez 
o dito José Pedro Cesai:, de estabelecer fr sua custa 
este correio, partindo duas ' 'ezes em caria hum 

' mez elas V ilias do Rio P-ardo, Porto A.legre e Ria 
-Grande, sendo-lhe concedidos por tempo rle ,dez 
annos os rendimentos de todas as passagens d.os 
i·ios e enseadas que se comprehenderem noti Dis
.trictos por onde passar o mesmo Correio, desde 
a Villa do Ria Pardo até os Cubatões de Santos) 
ficando _porém obl'igado a entregar nas respeeti
:vas Juatas da Fazenda a importan.cia das passa
.geas qtte presentemente- estiverem arrematadas 
pelas me~mas, Juntas, a fornev,e-fasi de boas ca.,. 
p.ôas e barcas, e a entr.egar .no fim dos. dez annos 
não s6 as mesmas passagens~ -eoma tamhem todo 
-o estabelecimento elo Cor.reio díi m;meiril que elle 
deve ficar. Por esperai.' do seu zelo e acLi vidade, 
o bom desempenho de&ta comm.issão , fui servi.,. 
do ~ por decreto· da d.ata eles.ta, n.omea-lo A d.
ministrador Geral do ,C_orreio entre a Cidade de 

· ·,S·; Paulo .e a. V.ill.il d~ P,ovto Alegre, p.elo tempo 
4-oª ditos dez il:UQ.OS, f!' a ~ais. CJ.U.e <;l.ec,wr'e.r em 

quanto eu não man!far o contrario , e pelos re
feridos dez \'.annos lhe ficará pertencendo o ren
dimento de l'odas a& passagens dos rios e enseadas' 
que se encol'ltrarem no caminho do dito Correia, 
~ excepção ela passagem de Santos aos Cubatões, 
e das que se achão contrlctadas ; porém findos os 
contractos, lhe ficaráõ pertencendo os rendimen
tos que taes passagens produzirem além do preço 
dos contractos actuaes , com os quaes preços elle 
ficarú entrando nas respectivas Juntas ela Fazen
da pelos sobreditos dez an,nos , · com reserva só-
mente da passagem de Santos aos Cubatões ~ 
que em nenhum caso lhe pertencerá, ai nela ele- • 

,pois de findar o actual contracte, e sendo feira 
á sua custa toda a despeza com bs conductores 
das malas do Col'fcio, e qom as canôas e barcas 
que forem necessarias ; devendo tudo entregar 
no fim dos clez annos para a minha real Fazenda, 
se eu não fôr servido renovar-lhe çsta gra~a em 
todo ou em parte, em attenção ao bom serviço 
que elle me tiYcr feito, e ao cxacto ct1mprimento 
do regulamento provisional que Yai assignado 
por João Paulo Bezerra, do meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fa
zenda, Presidente elo Real Erario e neU-e meu 
Lugar-Tenente. E no fim dos sobreditos dez an
nos ficaráõ serido duas administrações: htima , 
pelo que pertence ao limite da Provin'cia ele S
Pedro do Rio Grande; e outra, para o Distri<~to 
da Provincia de S. Paulo; assim como as passa
geps fi'caráõ pertencendo ás respectivas Províncias. 
O ,que me pareceu participar-vos, para que no 
vosso Districto e na Junta da Fazenda dessa Pro , 
viücia assim ,se fi·que entende1~do, e fareis exe
cutar·, prestando-se todo o auxilia que fôr ne
ceasario, e dando-se os despaehos e ordens neces
sall'ias para se efl'ectuar este util estabelecimento. 
E~oripta no Palacio do Rio de Janeiro, em !14 
de Setembro de 1817, -REL -Para e Conde-de 
P~lma. 

N. B. -1Expedio-se tambem ao Marquez de 
Alegrete, Governador e Capitãó General da Ca-
pi~ania do Rio Grande de ·S. Pedro elo Sul, outra 
carta regia elo me~mo theor, para o sobreclito fim . 

J;l~GULAMENTO provisional para o estabelecimento d(I 
.Correio entre a Cidade de S. Pauto e a Villa d.s' 
Porto Alegre da C,apitania de S. Pedro do Ri.o 
Grande do Sul. · 

01.- As Juntas de Fazenda das Capi~nias de S •. · 
Pf ulo ~ de S. Pedro do Ri~ Grande do Sul, e .a, 
do Governo de Santa Catharina,darão todas as pFo
videncias que forem ·necessarias para o prompto · 
e~tabelecimentó ·do Correio entre a Cidade de S, 
Piaulo e a Villa de Porto Alegre, de acordo com 
fosé Pedro. Cesu, que se acha . nomeado Admi
nistrador Geral deste Correio. 

1 2. ·º Marcar-se-hão , e se farão publicos por 
e 1~itaes, ,os dias da ehegada e. partida d? Go11reio 

'lleptre S. Paulo e Pürto Alegre, com esca.Ja por 
Santa Oathavina; e se comhioaráõ as marchas de 
n,wdo que• a .chegada ·do Correio de S. Paulo .seja 
·a ,1} mais taTd~r, no dia anteeederlte ao da partida 

1
d.o Correio, que•j.á se .acha e~tabelecido1 entre S .. 
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Paulo 'e esÚ Cô1.,te do Rio de Janeiro, para que 
sigáo por elle as cartas sem a menor Jemora em 
S. Paulo, sendo para isto necessario que haja de 
partir de Porto Alegre de dez em dez dias hum 
Correio, para chegar a S. Paulo na antevespora, 
1rn, o mais tarclar, na vespora da partida d<J Cor
reio para esta Côrte , gastando vi_nte dias nó ca
minho desde Porto ·Alegre até S. Paulo, e vice 
' 'ersa de S. Paulo para Porto Alegre.. 

3. º Para a eorrespondencia das Povoaçõ.es mais 
notaveis, e quê ficão fóra do caminho do Correio 
eseqlhido pelo' Administrador Geral, como são as 
Villas de Santos, Iguape, Cananéa, · Paranaguá, 

1 Rio Grande e Rio Pardo, o Administrador Geral 
será/obrigado a f?-zer transportar em dias assigna
lados as cartas da correspondencia destas Po,·oa
ções, em· mal as sepa·radas, para serem entreg·ues 
ao eonductor da mala do Correio principal nos_ 
lugar !ls mais proximos por onde passar. . . 
· q. • Nesta5 Povoações, em Santa Catharit111 e 
Porto Alegre, deverá haver Administradores no
meados pelas Juntas de Fazenda, pagos acusta · 
da . Real Fazenda, para receberem as malas. do 
Correio, di,tribuirem as cartas, cobrarem os por
tes segundo a tabe!la que lhes fôr dada, e eu tre
garem as malas com as cartas que houverem aos 
conductores esta,belécidos e pagos á custa do j\d
minislrador Geral ; fazendo-se lodo este expe- . 
cliente com a maior regularidade e exactidão, 
sem que por modo algum se demore a entrega da 
mala na prefixa hora marcada pelo Administrador 
Geral. , • 
· 5. º A fórma das malas e sua qualidade seráõ 
<la escolha do Administrador Geral, a quem com
·petirá lambem fazer esta despeza, sendo as ma
las seguras com cadeados, cujas chaves estejão 
nas mãos , dos Administradores do Correio nos 
luga1·es a que são dirigidas. 

6. º Os concertos dos caminhos por .terra, que 
o Administrador Geral exigir, seráõ promptamen
te feitos á custa da Real Fazenda do l'espectiYo 
Di.stricto , e assim será promptamente feita a es
trada de S. Paulo para a Conceição., que passa 
por Santo Amaro, . para se evitar a grande volta 
do Correio por Santos. ' 

7. 0 Os Governadores respectivos daráõ as mais 
terminantes ordens pa1·a o concerto dos caminhos, 
de modo que possão ser transitaveis de dia e ile 
noite, sem risco ou embaraço algum, e para que 
no i:aso de algum incidente imprevisto, e que não 
possa ser remediado pelo Administrador Geral, 
ou seus delegados, não haja de parar a conducção 
das malas; sendo estas enviadas pelos Comman
dantes dos Districtos ao lugar do seu destino·, e pa~ 
gando o Administrador Geral a despeza que se fi-
ze·r nesta interina concluccão. · 

8. º As c~nô-as· e barca~ para as passagens· dos 
rios, bahias e enseadas, _serilõ feitas e mantida~ á 
custa do A'dministrador Geral, a quem será livre 
o dar passagem aos que lha requererem, não sen
do pessoas suspeitas por falta dos compe:tentes pat
saportes; exigíqdo . pela passagem o preço em 
que se convencionarem, podendo este ser ·fixado 
pela Junta respectiva, no caso de a·buso da parte 
do Administrador Geral ou de seus ~ele.gados, em 

1. TOl\10 JJ, 

prejuho do commercio ·e da facilidade dás com.. 

municações. Pelo qu~ pertence po11ém ás canôas 

e barcas de passagens de rios e enseadas., que se 

achão já est-abeleci<las e arrematadas ou adminis

tradas peia Real l?azenda, continuará a exigir- se 

o preço que está estabelecido sem alteração algu~ 


ma, ainrla dep\}is de findar o temp'O dos c'Ontractos 

que estiverem feitos, e tomar dellas entrega o 

Administrador Geral. 


g.• Os conductores elas malas do Correio terúõ 

prompta e livre_pa;$agem nas cauôas e barca~ que 

actualmente esl1rerem arrematadas, sem que po1· 

motivo algum sejao demorados; e dellas tomará 

pos~e o Administrador Geral d-o Correio logo que 

findar o tempo dos actuaes contractos, devendo de 

então por diante entrar no lugar doscontractado

res que aca~arem, para lhe pertencer o seu ren

dimento, ficand9 obrigado sómente . a entrar no 

c0foe das respectivas Juntas de Fazenda com a: 

quàntia das antecedentes arrematações, bem co

mo fa:i;ião os arrematantes antecedentes até findar 

o tempo desta administração. 

1 o. •.No fim dos dez annos concedidos ao Admi

nistrador Geral, receberá a Real)'azenda este es

tabelecimento no pé em que se achar, sem se exi

, gir -indemnisação alguma pelas canôas e barcas ~
e quaesqu.er obras que lhe .forem relativas, no 
caso de não ter sido prorogado 'o tempo da pre
sente administração geral. · 

11. • Os portes ~as cartas sêráõ arrecadados 

pelos Administradores nomeados pelas Juntas de 

Fazenda respectivas : por huma carta de quatro 

oitavas d.e peso entre S. Paulo e Santa Catharina, 

cobrar-se-ha i5o réis; por huma de seis oitavas 

<le pesn, cobrar-se-ha 225 réis; e assim por dian

te, augmentando-se 75 réis por cada clµas oitavas 

que crescer em peso, e fazendo-se a conta corres

póndente aos pesos intcrmeuios. Pelas cartas po

rém entre Sant'a Catbarina e Porto Alégre, C!J

brar-se-ha o II).eSmo que actualmente se cobra pe

las cartas entre esta Côrte e a Cida,de de' S. Paulo, 

que Yem a ser 100 réis por cada carta · de quatr-0 

oitavas de peso; augmentando-se 5o réis em cada 

duas oitavas que de mais tiver; por cqnsequencia, 

entre esta Cô-rte e Poi·to Alegre, pagar-se-ba por 

cada carta que tiver de peso quatro oitavas, 5'5o 

réis; por huma de seis oitavas de peso 525 réis; 

crescendo 'i 75 réis p€!Í' cada duas oitavas que cres

cer no peeo• . 


12. º , As Juntas de ,Fazenda re~pectiYas regula
ráõ os portes que devem paga!' as cartas das Villas 
e Povoações dos Districtos .da sua jurisdicção, 
segundo as distancias em que se acharnm, parti
cipando-se reciprocamente aes Administrad·0res 
dos Correios estabeleciclos-pelas Juntas esse re
gulamento para sua·devida observ~ncia; darão o 
methodo claro e seguro para esta escripturação, 
de modo que conste qual tenha sfdo o rendimen
to d!( cada buma das Administrações. 

15. º O producto ,do.s partes das cart;ls que se 
arrecadarem pelas Juntas da Fazenda das Capi
tanias de S. Paqlo e S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, e da Ilha de Santa Catharina, será destina• 

· d~ ao pagamento d'as despezas -que a R.eal Fazei'!

. da fü~r c·om este·estabelecimento, e que se achã.0 
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declaradas, supprindo, no· caso ' de falta, com 
quacsquer outros rendimentos das . respectivas 
Capitanias; e no caso de sobra, pertencerá -esta 
ao Administrador Geral do Correio durante·o tem
po d·a sua Administração; bem entendido, que 
sómente terá dfreito a requerer o que sobrai·· da · 
totalidade elo rendimento dos portes de cartas que 
fie arrecada11em nas Capitanias de S. Paulo e S. 
Pedro do Rio Grande do Suit, e no Districto do 
Governo da Ilha de Sae>ta Catharina, depois- de 
feitas todas as despezas incumbidas á Real Fa
zend<i, supprindo-se reciprocamente os cofres· do 
rendim~nto d<> Cor.reio destas tres-Capitani.as, e 
s~ndo ceroprehendida nesta despeza à -que· actual
mente faz. a Junta da Fazenda da,Capitania de S." 
Paulo com o Correio para esta Côrte, que se 
deve reputar faz"endo parte deste estabelecimento. 

1Lj. º Depois-do esta.belecimento deste Correio, 
não será permittido o man.dar cã'.rtas sem ser pela 
m ala do Correio, com a pena do pa-gamento· d<> 
dobro do porte estabelecido, pela primeira vez; 
pela ~eg·unda, com a pena do quadrnplo do por
t e; e assim p<>r diante: aquelles porém q,u.e q·ui
zerem conduzir cartas-, o poderúõ fazer pagando. 
em qualquer das Administr·ações o.porte estabe
lecido, pondo-se verba deste pag·amento na mes
ma carta para não ser appre-hendidas. ''· 

15. º Achando-se actualmente arrematada pela 
Junta , da Fazeirda da Capitania de S. Paulo a 
conducção da· mafa do Correio entre S. Paulo e 
esta Côrte, logo que findar o tempo deste con
tracto, deverá preferir o Administrador Geral, 
querendo , tomar a. 'si esta incumbencia; por ·ser 
conveniente que a marcha dos eonductores das 
.malas do Correio· entre Podo Ale.g1·e· e esta Côr
te seja a mais exacta e r~gula.r, e por se dever 
esperar que isto se consiga sendo toda ella diri-· 
gida pelo Administrador Geral. · 
• Palacip do Rio de faneiro, em 24 de Setem
bro de 18_17.-João Pa~lo Bezerra.. 

D.ECRETO DE· 2{J. DE SETEMBRO. 

Coll. Bra~. 

Tendo determinado, pelas cartas-régias da d'ata 
deste, dirigidas aos Governaddres e Ca'Pitães 
Generaes'das Capitanias de S. Pedro do Rio Gran
de ..e de S. Paulo, o estabelecimento de· hum 
Córreio regulai· entre estas ~uas Provindas: sou 
serv-ido nomear para Administrador Geral do 
mesmo Correio a Jos~ Pedro· Gesar, p°'r tempo 
d.e dez .annos e o mais que decorrer, em quanto 
eu não mandar o co-ntrario. E pelo referido tem
po esta administração. comprehend~rá os dous 
Districtos desde o Rio Pardo até a Cidade de S. / 
Paulo; findo os quaes, ficarúõ sendo duas diver
sas administrações, ca.da huma no- Districro da 
Província respectiva. E o rnesm6' José Pedro Ce
sar farú o sobredito estabelecimento á sua custa, 
para o que, pelo dito tempo lhe pertencerá o 
l'endime.nto das passagens que não estão contrac
tadas, na 'fórma que houYe por bem detei:minar 
nas mesmas cartas regias; e observarú o Fegula
:lllento provisional que com ellas baixa assig:·nado 

por João· Paulo Bezerra, <lo meu Conselho, l\ii
nistro ·e S\!7retario de Estadu dos Negocios da 
Fazenda, Presidente do Real Erari0- e nelle meu 
Lugar-Tenente. O Conselho da Fazen'da. o tenha 
assjm entendido para o executar pela parte que lhe 
toca, J;'a.lacio da Rio de Janeiro-, em 2.l de Se·
temb.ro de 1817. - C'om a rubrica d'El-Rei Nos-
so Senh@-r. 

ll:ROVISÂ@ DE ~Ô DE SETEMBRO. 

Man.usc1'ipto- authen-tico. 

João· Paulo· Beze·rra, etc. Faço saber ú Junta 
da Real Fazenda• da Capitania do Maranhão, 
que seQde presente a El-Rei Nosso Senhor o re
querimento que pelo Real Erarfo fizerão subir Ri
cardo· Henriques Leal , e outros · herdeiJos do 
fallecido Ricardo Nunes· I.eal, supplicando a en
trega de 12:200~ rs. que entrarão nos cofres 
dessa Jnnta por conta do alcance formado aquel
le fallecid.o·, 'em consequencia do sequestro que 
se havia. feito em seUS·bens, Se>bre O que Se havia 
expedido provisão em 27 de Setembro de· 181 1, : 

. foi o mesmo augusto Senhor servido determinar 
que a Junta haja de dar prompto cumprimento •'r 
mencionada. provisão de 27 ide S!ltembro· de 
1811 (*)caso não haja inconven.iente p-ara a Rea1 
Fazenda, de quem deverá dar conta immerliata
mente para o mesmo Senhor resolver o que fô1· 
seqido. O que a Juata assim execut.ará. ·Ama
ro :Velho da S.ilva Bitancourt a fez no füo. de 
Jan ,eiro, em 26 de Setembro de 1817. M.arcelli
no 1Antonio de Souza a f.ez esc1:e·ver

1

•• -João Pau
lo ~ezcrra. - Te)·ceiru. Repartifâo do Thosouro Na
âo~al. . 

DECRETO" ])E 30 DE SETEi\IBRO. 

Manuscrípto authentico. 

Ifavendo nomeado, por deçreto de 1o cl'o cor
ren\e mez, Manoel Carneiro de Campos, para cr 
lugar de Deputado Intendente da Real JuDta da 
Fazpr.ida dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e 
Fundiçõ·es-, com o ordenado que lhe·competisse : 
sou ora servido declarar, que o ord·enad·o que o
sobredito Deputado Intendente deve vencer, he 
@ de 1:600~ rs-. por·anno. A mesma Real Junta 
da Pazenda dos Arsenaes do Exercito o tenha as

(•). O Conde de Aguiar, etc. Faço sabei"á Junta. da Real 

Fazenda da Capitania do Maranhão, que requerendo ao 

Prínpipe Regente Nosso ·Senhor, Ricardo- Nunes Leal, 

negociante da- dita Cidade, se !h'e manâasse levantar o sc

quest~o· q-ue se lbe fez, ri ara se conhecei· dos fondos que 

existião do contracto dos escra~os de Bíssáo e Caxeo, por 

dever ser ajustada a sua conta na Cidade de Lisboa oom 

os Administradores do contracto : foi o mesmo·Senhor ser

vida determinar que essa Junta mande levantar o meneio· 

nado sequestro de to.dos os bens, livros e papeis do suppli,. 


·.pantr, ob_rigando a Bernardo Lui~ Lima a apresentar 
a conta corrente das consignações que recebeu per
tencr ntes á rererida Administração. ()>que se participa á" 
l.es!i''ª J unl~ para assim o ter eat~ndido,, e executa• sem. 
duvida ou emharaqo algum.. Heanque José de.Alvarenga., 
a fez1 no Rio de Janeiro, cm 27 de Setembro de~ 1811. 
Francisco de Paula Cabral 'a fez escrever. -Conde de 
Aguiar.-FI. i3'3 do Liv. 2° de Reg. de Provisões dá tercoi
1·a fl~part icão. . "; ·· 

.' 

' ' 

http:tres-Capitani.as


~NNO 

sim entcn'élido e faça executar com as ordens ne
cessarias. Palacio do Rio de Janeiu1, em 5o de 
Setembro de 1817. -Com a rubrica de Sua Ma
gestaele. -Registado a fT.. 41 do Liv. 1º de Reg. de 
Leis e Decretos. 

PROVISÃO DE 3 DÉ OUTURRO, 

Manuscripto a thentico. 

D. João por. graça ele Deos, Rei <lo Jlei~o Uni
do de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço 
saber a vós Juiz de Fóra, Vereadores e mais o 'ffi
ciaes ela Camara da Villa de S. Salyador dos 
Campos, que sendo-me presente, cm requeri
mento dos senhores de engenho e lavradores do 
Sertão do Quilombola, a grande ruína das estra
das, e caminhos daqudle Districto, cujo concerto 
jámais tem podido conseguir, apesar das reitera
da~ representações que para isso vos hão feito; 
e representando-me igualmente D. Rita Maria 
Jacinta o conluio com que os herdeiros de José 
da Silva Riscado e seus apaniguados, apoiados 
pelo Commanclante do Distrioto, Antonio José 
de Freitas Costa, procuravão a mudança da es
trada para o lugar dos Cajueiros, com detrimen
to publico, impondo assim á sua fazenda huma 
servidão que já fôra vedada por acordão da cx
tincta Relacão desta Cidade; tendo a tudo consi
deração' e "ao mais que com informação e ' 'istoria 
do Ouvidor da Comarca, em que fostes ouyido, 
e resposta do Desembargador Procurador da ,mi
nha Real Corôa e Fazenda, se me expôz, em 
consulta da Mesa do meu Desembargo do Paço, 
com cujo parecer fui servido conformar-me, por 
.immedfota resolução minha de 14 de Julho deste 
anno; mando-vos que, sem demora alguma, pro
cedai5 ao concerto e reparo da estrada que passa 
pelos cercados de José Joaquim de Araujo, cum

. prindo exactamenle o que se vos determinará na 
Ord. do liv. 1° tit. 66 § 24; e <la1ldo-me conta . 
da sua execução, de cuja fiscalisação incumbo 
o Ou vidor da Comarca, a quem ordeno as dili

,g·encias pre,•ias para a constrncção da ponte que 

deve ser no porto de Carlos José, ou do Carli 

nhos, por ordem da data desta. Cumpri-o assim. 

El-Rei Nosso Senho1· o mandou por seu especial 

mandado pdos Ministros abaixo assignados, do 

seu Conselho e seus Desembargadores do Paço. 

João Pedro l\'laynard da Fonseca e Sá a. fez no 

Rio de Janeiro, a 3 de Outubro de 1817. Ber

nardo José de Souza Lobato a fez escrever. 
Monsenhor Miranda. - José de Oliveira Pinte> 

Botelho e Mosqueira. -Acha-se a f1.. 45 v. do Liv, 

2° de Reg. das Ordens ell)pedidas pela Mesa dü De

sembargo d& Paw. 


PROVISÃO DE 3 JlE OUTUBRO. 

Manuscripto 11uthentico. 
,. 

p. João por gràça de Dc'Os, Rei do ReinG Unido 
de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço saber 
a vós Ouvidor da Com;irca ela Capitania do Espiri
to Santo, que sendo-me p1·esente, em consul~a da 
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Mesa do meu Desembargo do Paço, a necessidade 
urgente de se concertarrm as estradas e caminhos 
do Sertão do Quilombola para a Villa de S. Sal
vador dos Campos, e de fazer-se no Rio Ururahy 
huma ponte que alguns, com sinistros fins, pre
tendem seja no lugar dos Cajueiros; conforman
do-me, por minha immediata resolução de 14. 
de Julho deste ano o, com o parecer da sobre dita 
Mesa~ erp. crue foi ouvido o Desembargador Pro
curador da minha Real Corôa e Fazenda, prece
der.do informação vossa : fui servido mandar, por 
ordem da data desta , á referida Camara, que 
proc.edcs$e ao mencionado concerto, observando 
exactamente a Ord. do liv. 1 º tit. 66 § 24, a qual 
vós tambem deveis observar na parte que vos, 
toca, como nella vos he determinaclo, e dando- · 
me conta da sua ,execução. E sou outrosim ser
vido ordenar-vos que mandeis · fazer a pbnta da 
ponte que se deve construir no porto de Carlos 
José, ou do Carlinhos, e que, pondo a obra della 
a lanços pelos dias da lei, e fazendo hum orça
mento legal da sua importancia, me deis conta 
do menbr e mais seguro lanço, com huma rela
ção das contribuições e donativos voluntarios 
que para ella se tem offerecido, interpondo sobre
tudo o vosso parecer. Cumpri-o assim. El-Rei 
Nosso Senhor o mando_u por seu especial man
dado pelos Ministros abaixo assignados, do seu 
Conselho e seus Desembargadóres do Paço. J oãü 
Pedro l\'Iaynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de· 

, Ja>neiro, a 5 de Outubro de 1817. Bernardo José 
ele Souza Lobato a fez escre'ver. - Monsenhor 
Miranda. -José de Oliveira Pinto Botelho e Mos
queira. -Acha-s'e a p,. 46 do Liv. 2" de Reg. das 
Ord~ns ercpedidas pela Mesa do Desembargo do Paço • 

DECRE'l'C DE 8 DE OUTUBRO, 

Manuscripto authentico • 

Sendo-me presente que a Povoação · de Para
merim da F~eguezia· de Nossa Senhora <lo Monte, 
Termo 'da Villa de S. Francisco de Sergipe 'elo. 
Conde, na Capitania da Bahia, sem embargo do 
grande numero de pessoas de que se compõe, se 
acua hoje sem huma cadeira. de primeiras letras' 
por ter ~ido mudada no anno dr>. 1809 a que ali 
havia para a Ilha do Senhor Bom Jesus dos Pas
sos, para onde difficultosamente pó de concor
rer a mocidade da sobredita Freguezia, pela 
grande distancia e passagem do·mar; e desejando 
eu quanto he possível promover a instrucção pu
blica, pelos grandes benellCios que deli~ resultão 
ao Estado e ao meu real serviço : hei por hem, 
crear na mencionada Povoacão ·de Paramerim 
hum~ cadeira de primeiras letras' com o ordena
do que se acha estabelecido para as cadeiras des
ta natureza em lugares semelhantes. A Mesa d°' 
Desembargo do Paço o tenha assim entendido e 
faça executar com os d·espachos necessarios. Pa
la cio do Rio de Janeiro,. em~ de Outubro de 1817. 
Com a rubrica d'El-Rei Nosso Senhor. -Acha-se 
a ~· g v. do Liv. 2° de Reg. de Decntos e Alvarás da. 
Mesa d,o Desembargo do Paço. 
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Al.V AllA ' · DE 9 Dl' OUTUBJ,\O, 

· Co11. Braz. 

~IJ ~l-Rei i.lco saber aos que este alvàrá coro 
'força de lei ~irem, qµe seÓ.do :iPe presente em,cou. 
ta do Goveriiador d<! llha de S. Miguel dos Açores, ª urgente _necessidade que }iavia de $er em toda 
eUa admini1>t~1;1çla a J11&tiça por l\'linistros de le
tFas , piwa irv!tar as 01n~ssões e fraudes que na 
arreoadaçiip cl!lS l'Çl)d,3$ reaes se COrnmettião, e
ªª violençüts que esc<1nçlalosamente praticavão os 
Juizes leigo,;, eP,1 gTaYe damno do meu serviço e 
dos po,·os; e eo1)stando-1ne, por informacão do 
Go,'ernador e Capitão General daquella Capita-, 
11ia, com aqeli e1wia do Corregedor ela Comçirca e 
das Camara§ respectivas, reque,·endo a ela Villa 
clp Nord,'E~ te a creação de hum lugar de Juiz de 
Fóra, ser fodispensavel "- nmdauça do actual sys· 
tema na adllJ.inis~ração da Justiça, a qual era 
impraticaYel em 1'.nuitos lµgares, pela elesignal
di).·d'e dos Termo~, e eJp. outros · pela grande dis
tancia a que ficavão da!l vis,tas do Corregedor; 
·temlo a. tudo consideração, e ao mais que, sendo 
ouvido o Desembí!rg·ador Prooµrador çla minha 
Real Corôa e Fazenda, se expendeu em consulta 
<!a Me~a do meu Desemba1·go do Paço, com cujo 
par(lcer fui s.1wvido conformar-me: hei por bem. 
.crear na Villa do Nord'Este d_a Ilha de S. l\'.liguel 
o hJgar de Ju.iz de Fúra do Civel, Crime e Orlãos, 
que será tambein Provedor elos Residu.os e , Ca. 
pellas, e da Fazend~ dos Defuntos e Ausentes; o 
quí!l servirá COJll os mesmos Escrivãe~ e Offlciaes 
co.m que acttialmen.te servem os Jiüzes Ordina
.1,ios e do& Ortão& da-dita llhª, e co:in o mesmo 
Qrdenado, a·posentiidoria,s ·e propinas qIJe vence 
o Juiz '1e Fóra da Cidade de Ponta Delgada; com 
a espeÓial mercê porém, de que o pagamento da 
aposentadoria sómente terá regresso para a minha 
Real Fazenda, pagando-se pelo cofre e Reparti
ção das Sisas da Comarca, quando para elle não 
.chegarem as 1·endas da Camara, o que por certi

. dão do Escrivão della se deverá mostrar na Es
tação competente. 

Ficaráõ de hoje em diante p'ertencendo ao Ter
mo desta Villa do Nord'Est~, e á Jurisdicção do 
~eu .T uiz ae Fóra, as Freguezias ela Costa do 
Norte, Achada Grande, Achadinha e Fenaes, e 
os lugares ela Costa do Sul, Faial da Terra e 
Pevoação ; e ao TePmo da Villa da Ribeira Gran
de, e á Jurisdicção do seu Juiz de Fóra, os luga
res l\'Iaia, Porto Formoso, e teda a planicie e 
Districto ao norl:e das Fur.nas, os quaes todos hei 
já por -desmembrados do Tell!ÜO e jurisdicção da 

. Villa Franca do 	Campo, e do seu Juiz de Fora, a 
que até agora pertencião. · 
. Hei outrosim por hem annexar á Jurisdicçào 
.d-o J~iz de Fóra de Villa Franca, vista. a pouca 
distancia a que fioão, as Villas -O.a Alagôa e Agua 
do Páo com os seus respectivos Termos, e con
servando os mesmos privilegios e fóros ·de Villa 
,que tem e gozão actua\mente, menos os Juizes 
Ordinarios , cujos 'lugares hei desde agora por· 
,supprimidos, para ficar seni;ndo de Juiz na fór
roa da lei do Reino, em e-ada huma . dellas e -Ve
.r.eador mais Y,elho ~ qu.an.do ·~ão ·,estiver ,Pr~s.ent~ 

•' 

o referido Juiz de For~, a cuja jurisdicção ficão de 
hoj-e em di~te pertenc.endo. 

,:; esle S(l cµmprh·á como nell~ se contém. Pelo 
. que mando, etc, Dado no Rio de Janeiro, a 9 
de Outubro de 1817. -Rm com guÇlrdi).. ~Çoni 
os registos competentes. 

ALVARA' DE 9 D.!l OUTlJURO. 
I 

C'oll. Braz. '-Delgado. 

Eu El-Rei faço saber aos que este alvará vfrem, 
qtio requerenclo.:.me o Corregedor e o Provedor 
da Comarna d'Angra, e o Corregedor da Comar
ea da Ilha da Madeira a mesma graça que fôra 
servido conce.cler aos Juizes de Fóra claquellas 
Ilhas, ig·ualando-os no ordenado aos Juizes de 
Fora de ,Beira l\1ar e · Sertão pelo alvad1 de 7 de 
Janeiro de 181 1,pelo qual mandei nas mesmas Ilhas 
observar o regimento ele 4 de Outubro ele 1?54, 
Yisto que, estando elles nas mesmas circunslan
cias, erão aliás ·mais dignos della, pelas despezas e 
incommoc]os que lhes resultão das ooncições que 
são obrigados a fazer; attendendo ao rcferi,do e 
ao mais que, com resposta do Desembarpador Pro
curador da minha Real CorôaeFa:i;enda, se me ~x
pôz em consultas da !He~a do meu· Desembargo do 
Paço, com cujo parecer fui servido conformar-me 
por immediatas rasoluções minhas de 6 de Agos
to deste anno; hei por bem e:;tabelecer aos luga
res pe Provedor da Comarca d' Angra e de Corre" 

· gcdpr das Comarcas das Ilhas dos Açores e da 
111a9eira o ordenado de 3oo:jj) réis por anno, o 
qual venceráõ os que actualmente os servem des
de o dia das suas respectivas posses. 

EJ este se cumprirá como nelle se contém. Pelo 
que mando, ebc. Dado no Rio de -Janeiro, a 9 de 
Outubro de 1817.~RE1 com guarda.~ Com os. 
registos competenies. 

Al.VARA,' DE 9 DB OUTUBRO, 

Coll. Braz. - Delgado. 

lfa El-Rêi fa~o saber aos que este alvará com 
força de lei Virem, que propondo-se-me em COO· 
suita ela Mesa do Desembargo do Paço ser mai:; 
conveniente ao meu real serviço e ao bem com
mur.n dos povos da Comarca de S. Paulo, que, 
em lugar da subdivisão da mesma Comarca, e da . 
oreação de huma l!IOYa na Villa de Taubaté, que 
me supplic~rão os Officiaes ela Camara da dita 
Villa, se creassem em alg'Uinns daquella Comar
ca ~!lagi'Ytrados de Vara Branca para mais fa ,cil' re
cur~o dos mesmos povos, e melhor e n1ais pron·1p
ta qdminis~ração da justiça, fref!}!lentemente S\l 
jeita a prejudiciaes arbitrios nascidos da ig·noran- . 
eia 1 e capricho dos Juízes Ordinaríos~ e a mui'tos 
outros abusos que ponderou o Governador e Ca

. pit~o General .d'a respe.ctiva Capit11nia, na' infor
~afão que me deu acerca da referida supplica: 
e Y~rific.;rndo-se tamhem p.or outras informaçóes 
e diligeacias a que s~ procedeu, que as V ilias de 
Taubaté, Gl!l·ai;atin'guitá e S. Sebastião da sopre .. 
-dit~l C.or;navc,n, s.ão p.elaei v.atlta,g~ms .do seu l-0cal, 

.. 
·
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edo porto de mar em qu&huma dellas se acha, as· 
que tem·melheres proporções para nellas se c1·ea
1·em lugares de letras, do que eleve resulta~ o 
aagmento da industria nacional, d'a~ricultma e 
•comme·rci•o, e "Co0sequentemente dos meus reaes 
direitos: e querendçi eu removei· quanto ser pos
sa os .obstaculos ciue se oppoem á civitisação e 

'prnsperidade daquelles povos: attenelendo ao re
ferido e .aQ mais qpe 1>obre esta materia se me ex
pende1l na mencionada consulta em que foi (1uvi
do o Pr-0curador de minha Real Corôa e Fazen
da: hei por bem crear para cada liuma das ditas 
Villas Lum lugar dê Juiz de Fóra do Civel, Criíne 
e Orfãos; a saber, bum para a referida Villa de 
'.l.'aubaté, ficando annexas á sua jurisdicção a Vill.a 
de Pindamunhamgaba e a ele S. Luiz de Parai tin
ga; outro para a Villa ele Guaratioguitá, annexan
do-se á sua juriselicção a Villa de Lorena ea Villa 
de Cunha'; e outro parn a V ilia ele S. Sebastião, 
annexando-se á sua jurisdicção a Villa denominada 
V ilia Bella da Prince'ia e a V ilia de Ubatnha. Deve
rá cada hum destes Juizes de Fóra do Civel, Cri
me e Orfãos servir com OB mesmos Escrivães' e 
Officiacs com que até agora tem servülo os Jui
zes Ordinarios e dos Orfãos; fazendo nas Villas 
annexas duas audiencia.,s ao menos em caria mez, 
observando tudo quanto se determina no alvará 
de 28 de Janeiro ·de i785 ,. e v~ot:end.o o mesmo 
ordenado'· aposentadaria e propinas que vence o 

· Juiz de Fóra da Villa de Santos, pertencente á 
sobJ·ed'ita Comarca de S. Páulo. · 

Pelo que mand-0, etc. Dado no Rio de Janeiro, 
a·9 de Outubro de 1817.-.:.. REI com guarda. 
Com os registos competentes. 

PROVISÃO DE 9 DE OUTUBRO. 

J\1anuscripto authentico. 

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni~ 
do de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço sa
ber aos que esta provisão virem,querepresentando
me o Sargento Mór José da Silva de C'arvalho, 
que · tendo tomado posse na Chancellaria deste 
Reino do Brazil, e prestado o juramento do offi
cio de ..Escrivão da Ouvidoria da Comarca do Itu 
em 5 de Abril de i 813, adquirindo por isso di
reito desde esse dia aos proventos do mesmo offi
cio, duvidava o seu serventuario Jo'sé Manoel Lo
~o pagar-lhe a terça parte do seu rendimento des

' 	d.e aquelle dia, com o pretexto de que estando ser
vindo por provimento da Juo ta da Fazenda, sob 
fiança que prestára, só lhe devia dar aquella terça 
parte desde o dia 2 de Novembro de 18'15, em. 
que entrou a servir por nomeação·do supplicao
te, por pertencer o terço do rendimento anterior 
á minha Real Fazenda. Attendendo ao referido, e 
ao que sobre tudo respondeu o Desembargad.or 
Procurador da minha Real Corôa e Fazenda., .pre
cedendo informação do Ouvidor da Comarca com 
audiencia do supplicado' sou serv.ido, determinar 
qun' se 1he pague o terço do rendimento do meu. 

. ci_onad'o officio desd'e o dia em que o supRlicante 
entrou a servi-lo ', visto qu•e já então estava o sup
.plicante enca1·tado na serven'tia'-vitalicia delle, da 

Tonto u. 

qual lhes fiz mercê : e por tanto mando ao Govér.- · 
nador e Capitão. General d•a Capitania de S. Pau
lo, Ouvidor da Comarca do Itu, e a todas as mais 
pessoa:; ·a qu,em tocar o conhecimento desta, a 
,cumprão e guardem e a fação inteirame~te guar
dar e cumprir como ne'lla se c0ntém.. Pagou de 
novos dfreitos 540 réis, que se carregár~ ao The
~oureiro delles , a fl. 11 do liv. 1.2 do registo ge
ral. El-Rei Nosso Senhor o mandou pelos Minis
tros abaixo assignados, do seu Conselho, e seus 
Desembargado.res do Paço. João Pedro Maynard 
da Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 9 de 

.Outubro de 1817..--Bernardo José de Souza Lo
bato a fez escrever. -'-Bernardo José da Cunha 
Gusmão e Vasconcellos. - Jos~ de Oliveira Pinto 
Botelho e· Mosqueira. -Acha-se a 'fl. 46 do Liv. 
2° de Reg. de Ordens expedidas pela Mesa do De
sembargo do Paço. 	 · 

ALYARA' DE 13 DE OUTUBRO, 

Coll. Braz. - Delgado. 

Eu El-Rei faço saber aos que 
1
este alvará com 

força de lei virem, que, por informações do Go
vemador e Capit~o General da Capitania de S. 
Pedro do Rio Grande, e do Ouvidor da respec
tiva Comarca, que me forão presente's em consul-· 
t_a da !\'lesa do Desembargo do Paço, se verificou 
a urgente necessidade que ha da creação de huma 
Villa no Povo de S. 'Luiz da Provincia das Missões 
da dita Capitania, não só por ser este o mais aba!
tado1 e central dos setes Povos que comp·oem ames
ma Província_, que muito convém civilisar, mas 
tambem por se não poder àctualmente adoptar ou
tro meio mais opr.ortuno para o qm de occorrer 
·á frequencia dos delictos commettidos naquelle 
vasto territol'io contra a segurança pessoal e da 
propriedade, e contra os'ioteresses da minha Real 
Fazenda; os quaes delictos tem ficado pela maior 
parte impunes pelos muitos estorvos que as justi
ças .ordinarias da V ilia do Rio Pardo, a 1.mj o Dis
tricto pertencem os ditos Povos, tem experimen
tado para irem exercer a sua jurisdicção a tão lon
gas distancias, cómo de cem e mais lego as, resul
tando qaqui diversos abus0s, e tr:mstorn0s por ex
tremo damnosos ao bem public,o, á tranquillida
de e melhoramento dos .mesmos povos, dignos 
por isso das minhas paternaes providencias. Ao_,. 
que tendo consideração, e ao mais que se me 
expôz na mencionada consulta em que foi ouvido 
o Pr,ocurador da minha Real Corôa .e Fazenda: 

Hei por bem crear no x·é'fcrido .Povo de S. Luiz 
da Prov.incia. das Missões huma Villa com a deno
minação de-;- Villa de S. Lu~z da Leal Braganç·a
a qual ficarif desde logo desmembrada do territorio 
da sob,redita Villa do Rio Pardo, e terá por limites 
pelo Norte p Sertão do Uruguay, pelo Sul o Rio 
de Ibicui, seguindo por elle acima até a barra do 
Toropi; e por este acima a entrar na ponta ela 
Serra Geral até a p'icada de S. Martinho; pelo leste 
o Rio Jacui, e pelo oeste o Uruguay. 

Hei outrosim por bem crear na mesma Villa os 
cargos de dous Juízes Ordinarios, hum Juiz d0s 
Orfãos, tres Vereadores, hum Procurador do Col')~ 
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selho e dous Almotecés, e assim tarnbem dous AVISO DR 1& DR OUTUBROi 


OIBciaes do Tabellião dó Publico, Judicial' ~r No

Manuscript9 :iulhcntico. tas, e hum de Alcaide e o de· Escrivão da ~eu car


go; ficando annexos ao primeiro officio de Tal!Jel lrlm. e ~m. Sr. - Fazendo-se neccssario p:wa 

liao os de Escrivão da Camara, almotaceria esisas,. o estabelecimento de hum novo TFem que se vai 

e ao ~egundo ofücio o de Escrivão dos Orfãos 1 o•& formai· na Capitaniia de M.ar0< Grosso, os actigos. 

quaes empregos todos serúõ exercitados na con~ constantes da •·elaçãEY inclusa,. assignada por Ca

formidade das leis e regimentos que Ilies são re&;- millo Martins- Lages·,. Ofilci,al Maio1'. da Sccreta11ia 

pe'étivos. ' de· Estado· dos Negoci0s· Estrangeiros c_da Gue11ra; 


E seado-me tambem presente na referida con he E.1-Rei' Nosso· SeRhor servido que a Real Junta
sulta, que havendo na sobredita Província das da Fazenda dM A-rscnaes· do Exercito, Faô·ricas o 
Missões mui pequeno mimero de pessoas capazes. Fundições,. mande apromptar.com a pfrs&ivel bre
de servil'em os cal'gos da governança, por isso que vidade os ditos artigos que de-vem 5'Ct' entregues á 
todos os que ali tem alguma consideração, seja ordem do-Tenen'le· General Graduado, Francisco 
pelas- suas qualidades pessoaes, seja pelos seus de Paula l\'fagessi Tavares· de Canalho, Gover
bens, são officiaes milicianos; longe de se pre- · nador nomeado :pa1:a a dita Capi.tania, que tem 
cnc·herem os sauda veis fins que devem resultar da de os levar comsigo. O que- participo a V. Ex. 
creação daquella Villa, recresce1·ião os inconve· Paço, em 14 de OutU'br0;de i817.. -João Paulo 
nientcs ,. e se seguirião novos males ~e os mesmos Bezerra. - Sr. Vicente Antonio de Oliveira.· 

1 	 cargos houvessem Je ser exercidos por pessoas A clza-se a ft. 270 do Liv. 5-• de .Reg. dos Avisos da 
ignorantes e pouco dig·nas; pelo que se fazia mis Secretaria d:e Estado á .Tanta da Fazenda dos Arse
ter que fosse servido suspender inteiramente os pri naes do Ea;ercito, Fabricas e Fundi(Jões ,.sob'n. 162'2 .. 
vilegies dos ditos officiaes milicianos em quanto 
não houvesse na referida Villa pessoas aptas para 

Pl\OJISAÕ DE 1.5 DE OUTllTIRO.os mencionados cargos, visto que em taes cir 
cunstancias não podia ter lugar a providencia da Manuscripto authentico, 
ordenação do liv. 1°, tit. 67, § 9°, e da extrava . 
gante de 12 çleNovemhro de 1611,§4°:heipor João Paulo Bezerra, etc. Faço saberá Junta dir 
hem,. em attenção ao exposto, determinar que, Real Fazenda da Capitania da Bahia, que El-Re.f 
não obstante os privilegies concedidos aos ditos Nosso Senhor, querendo animar as fabricas nacio-· 
officiaes milicianos, sejão estes obrigados a ser naes, e fixar a união dos seus Reinos de Portugal,. 
vir os cargos da governança da sobredita Villa, Brazil e Algarves, foi sen•ido, por carta regia de 
quando para ·eJlcs forem eleitos, em quanto eu a 15 de Setembro proximo· pas~ado, dirigida aos 
este 1iespcito não determinar o contrario excep Governadores do Reino de Portugal, e inclusa po11 
tuando~se os casos unicamente em que por occa copia assignarla ,pelo respec~ivo Contador Geral, 
sião de gnerra declarada estiverem os referidos determinar que os generos de que se precisar para 
mili'cianos empregados no exercicio dos seus pos uso da casa real e· fardamento da tropa, fossem 
tos·, fie-ando aliás os seus privilegies em tudo mais suppridos das mesmas fabricas nacionaes, e que. 
no seu· inteiro ,·ig·or. se transferisse <}e Londres para. Lisboa 0 merca

Ficaráõ pertencendo á Camara da mesma Vil'la do do pao hrazil, marfim e ursclla. O que parti 

todos os·rendimentos que no seu terfitorio perten cipaf'á re.ferida Junta para o ter assim entendido e 

cêrão até agora á Camara e Conselho ela sobre executar pela parbe que lhe toca. Antonio Maria. 

dita V'illâ· do Rio Pardo, de que he desmembrada; Cúu a fez no Rio de Janeiro, em 15 ele Outubro 

e para. 'Seu patrimfilnio sou servido ordenar se lhe de 1817. -Marcellino Antonio ele Souza a fez es"

dê hnma· sesmaria de lrnma lego adi: terra em qua crever. - J@ão PaHlo Bezerra. 

dro conj1mcta ou separadamente, aonde a houver I~uaes se expedirão para 'o Parú, Pernambuco,. 

desembara9ada, para ser aforada pera Camara em Cabp Verde, Espiriito Sa·n~o, Ceará, Parahyba ,. · 

pequenas porções pt>r contractas perpetuos c·om Biss{m, Ango.ta, l\laranhãa, Açores, Madeira e· 

fóros razoa veis e ós laudemios da lei; observando Pia11by. . 

se a respeito destes -emp11azamento.s a alvará de E':l){ra/zida do·Liv. 5>• de Reg. Gcrat da·s Ordens' 

23 de Julho de 1766. · expedidas ás Juntas de Fazenda, a fl. 52 .. 


O Ministro que fôir enearregado da erecção da 
referida Vi1la fad levantar pelourinho,. casas de 

CARTA: REGIA: DE 15 Bll OY'l'lJU.RO.Camara,. cadê a e· mais o.lfü:frtas á casta dos mó

radorcs da· mesma ViHa e seu Termo, dehaixa d'a Manuscripto au~hentko. 


inspecção da Mesa d'O'. Desembarg0. do Pa?o· 

-E este secumprfrá como nelle se contém. P·elo P;iuLe> José..da Silva Gama, d'o meu Conselho,, 

que- mando, etc: Dad01 no Rio· de· Janeiro, aos 15 Govrvnador e Capitão General da Capitania do 
de Outubro ' d'e 1817. -REt com guarda. - Coihi Mara0•hão, Amigo; eu El-Rei '\\OS er.n•io muiit(} 
<1s registos competentes.. saudar. Havendo eu nomeada em res0lufi:iio - de

consalta do Conselho Supremo Militar de 5 de Ju
llho ·d'.o· anml'proxiino passado a. MarweJ,.J0sé Xa~ 
-vier P.a.Jmeirim ~ Coronel de Infanterfa de Linha,. 

,.(4.(•' 	 p~ra o 1ugav d'e lns-pector Geual das· Tropas de Li
nha. e l\f.iliaias., e da. &r.ti!J11rnia d'essa í:apitani::\. do> 

I 
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Mara.n-hão, com o soldct ele 800:/j) réis, crue, ·na elita arremataçãC> procecl.ais a nova arrematação 
conformidade elas minhas reaes ordens compete para o futuro a.hno de 1B18, tendo em vis
a este emprego, além do soldo da S'J,a respectiV'a ta o preço actua.I dos novilhos e vaccas; obri• 
patente; e convindo determinar os cavallos que gando-se o arrematante a minorar o preço do ' 
deve ter para o seu exeroicio, assim como os ' fen córte em beneficio. publico' _logo que minore o 
cimentos para as rações de forragem, visto que preço do gado, e admittindo no concurso dos lici
até agori;i estes artigos não tem sido regulados nes tantes ao tieferido Anfopio José da Silva Guima
sa Capitania:~ sou servido ordenar que mandeis rães, fie.ando este desobrigado a cerca do dito an
satisfazer a_este Official, como Inspecfor Geral das no, que aliiis está comprehendido ·na dita sua ar
Tropas, além dos seus soldos, a quantia ele '320:/J> rematação. Cumpri-o assim. El-Rei Nosso S·e~ 
réis, para a compra de quatro cavallos e arreios nhor o mandon pelos Ministros abaixo assignados, 
competentes, a razão de 8o:tf> réis para cada hum, do seu Conselho e seus Desembargado1'es do Pa· 

· devendo estes durar oito annos, segundo O· regu ço. João Pedro Maynard da Fonseca e Sá a fez 
lamento geral a semelhante respeito, e que para no Rio de Janeiro, a 16 de Outubro de 1817. 
o venqimcnto de forragem dos mesmos cavallos - Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever . . 

lhe façais abonar 240 réis diarios por cada hnm, - Monsenhor Miranda. -Bernardo José da Cu- . 

na conformidade do que está determinado e se nha Gusmiio e Vasconcellos. -Acha-se a fi. 47 do 

pratica com os Inspectores das Tropas desla Côr LÍi>. 2º de Reg. das Ordens expedidas pela Mesa · do 

te e Província. E por quanto. convém igualmente Desembargo do Par:o. 

determinar a gratificação que compete ao Secre-' 

tàrio da Inspecção, e o modo porque devem s~r 


DEC.RETO DE 17 DE OUTUBRO'.pagas as despezas foitas naquella Secretaria com 

papel, tinta e pen nas: ordeno-vos que- mandeis Manusc1·ipto anthentico. 

abonar ao dito Se~ri~tario, quando si! achar i'óra 


Attend·endo ao que me represe tou o Pi!dre Mada Cidade em diligencia de ln StJecção, a gratifica
noel Gome-s Souto, Vigario Collado da Freguezia ção de transporte de 2!~:/frréis mensaes, o que 

, iie S. João da Lagôa, e ao mai_s que sobre seu re·porém deve cessar finda a diligencia; e quanto ás 
querünento me foi presente; sou servido concemencionada·s despezas da Secreta1:ia, as mandar.eis 
d'er-lhe huma. pensão annu1.1l de ioo:tf> réis, pagasatisfazer regularmente pelas relações, que seráÕ· 
a mezes pela repartição das despezas menores dalavradas pelo dito Secretario, e assignadas pelo 
llcal Fabl'ica da P'olvora, não só por eq0ivalenteIospcctor. O ciue tudo me pareceu participar-vos 
dos benezes e ,direitos paroc.Jiiaes que percebia para que ne~ta intelligencia o façais- executar. Es
pela Administração do Pasto Espifüual aos escracripta no Palacio do Rio de Jane·iro, em 15 de Ou
vos da. mesma Real Fabrica, mas pela ·ob.rigaçãotubro ele 1817.-RE1. ~Está conforme, Francisco. 
que d1ora em diante lhe incumbe de celebrar oude Paula Felner, Deputado Escrivão. 
fazer pelehrar na mesma Freguezia todos os dias 
de preceito, sem fallehcia_, e a horas determina

PROVISÃO DE 16 DE OUTUBRO. 	 d'as, o santo sacrificio da missa para os ditos es
cravos ouvirem, sém que passa jámais por taesManuscripto authentico. 
encarg·os pretender outra alguma indemnidacle. 

D. João por graça cleDeos,. Rei do Reino Uni A Real Junta da Fazenda dv-s Arsenaes· do Exer
do <le Portug·al, Brazil e Algarves, etc. Faço sa cito,. Fabric.as e Fundições, o tenha assim enten
ber a vós Jmiz, Veread'ore~ e mais Officiaes da dido e faça executar com os despachos necessa

Camara Çla Villa de Porto Alegre, que sendo vis- rios. Pa!acio do Rio d·e Janeiro, em 17 ele Outu

, ta a v.ossa re-prcsen tação de 22 de Março d"este an . bro de 1817. - Com a rubrica de Sua liiagestade. 

no, que acompanhou o requerimento de Antonio R.egistado a fi. 25.1 do. Li?J. 1 º de Reg. de Leis e lJe


ePetos.
José da Silva Guimarães, a cerca do exorbitante 

preço a que subirão os g·ados de córte pel0< im

previsto acontecime1~to da guerra movida pelos DECRETO DE 1.8. DE OUTlfBRO•. 


insurgentes visinhos dessa Capitania; e vendo-se· 

Manuscrípto aulhen·tico • 

.igualmente a que sobre isto informou o Gover

nad0r e Capitão General, e: o q;ue sobre tl:ldo res Querendo aux.iliar 0 estabelecimento que Jus

pondeu, ,o Desembarga<lor Procurador- da minha tino José da Silva se propõe formar BO· siüo de

:Real Cor.ôa e Fazenda;· atten<l'endo· á lesão enor nominado da Enseada d'as Gal'oupas na Capitania 

missima que sobreveio inesperadamente aarrema de Santa Catharfoa, de que deYe resultar· grande· 

tação q1~·e do contracto das carnes tez o dito A·n- i•nteresse a este Reina, pelo aHgmen~o da pfrvoa


. tonio José da Silva G l!lhnarães ,. pelo null'Ca ima.'... ção e d'as pescaYias que ali se pr.etende promover· 
ginad'o p•'eço dos gados, uotavelmeDte despro~ á• maneiua das· do Reino do Algarves: hei por. bem· 
porciona<lo ao preça da sobredita arrematação por q'ue pela Mesa de J)esemha11gf'.l do Pa!?O se mande
arroba·, mostran'ílo-se· par· doeumento que por medir e demavear buma legoa de terra no-1,efcri<lO'· 
este mesmo· extra~rd·inario mofrvo· ª' a11rema.tacão· sitio ou aas suas. visinhanças-,. aande melhor con
de i{fuhl cont~acVo se fizer.~· neste ann-o- na VÍlla" vier á espesulação que tem em vfata o sob1•edito
fitomar'Cã e lC'onifinante o Rio P'ardo ,. pelo· preço· Justfo0 José· da Silva, e que lbe seja. dada e de 
quasi triplicado de-721» réis cada' aFroba: hei por sesmaria, c·om a obrigação de repartir parte della. 
l'>em~ e mando-r.os que, dando po~· finda a sob.re- sem forO' eu pensão alguma~ em porções q1:1e- fwe.m.. 
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necessarias ás pessoas que vierem para ali estabe
lecerem-se, ficando desde já separadas quatrpcen
tas braças pa,ra panal do Capellão da Capella que 
ha de haver abi, e que se ba de erigir em Viga
raria quando estiver formada a povoação e1n nu
mero sufficiente. A Mesa do Desembargo do Paço 
o tenha assim entendido e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, 
em 18 de Outubro de 1817.-Com a rubl'icade El
Rei Nosso Senhor. -Acita-se a fl. 11 v. dq Livro 
2º de Reg. de Decretos e Alvards da Mesa do Desem
bargo do Paço. 

CA.RTA. REGIA. DE 19 DE OUTUBRO, 

l\Ianu.scripto authentico. 

Illustre Conde de Urbna, Gentil-Homem da, 
Camara de Sua l\lagestade Imperial, Real, Apos
tolica. Amigo. Eu EI-Rei vos envio muito saudar 
como aquelle que amo. Querendo dar-vos hum 
testemunho publico da especial henevolencia e 
contemplação que me mereceis, por terdes sido 
escolhido pelo Imperador Vosso Soberano, para 
vfr immediatamente que se celebrou o casamento 
de meu muito amado e presado filho o Príncipe 
Real D. Pedro com a Serenissima Arcbiduqueza 
Leopoldina, trazer-me a agradavel noticia deste 
fausto acontecimento, comm,issão que haveis de
·scmpenhado mui dig·namente: hei Bºr bem no
mear-vos Commendador da OrdeU: de Christo, 
assignando-vos por este titulo huma pensão '' i~a
licia de 6óo:tf> annuaes, que vos será regularmen

• 	 te paga em Vienna d' Austria, a qu,arteis • pela fo
lha da Secretaria da minha l\iissão naquella Côrte. 
O que assim me pareceu participar - vos para 
vossa inlelligencia; e Nosso Senhor vos haja. em 
sua santa guarda. Escripta no Palacio da Real 
Quinta da Boa Vista, em 19 d\) Outubro de 1817. 
~ fün com guarda. 

A VISO DE 20 DE OUTUBRO. 

Manuscripto authentico. 

Havendo El.-Rei Nosso Senhor mandado desti
nat o Hospital dos Lazaros para aquartelamento 
do Batalhão d~ Caçadores que ultimamente che
gou de Portugal, e convindo que a horta e re
cinto pertencente ao sobredito hospital fique da 
mesma fürma pertencendo áquella tropa : he Sua 
l\iagestade servido que assim se pratique. O que 
por tanto participo a Vm. para que nesta confor
midade o faça executar. Deos guarde a Vm. Pa
ço, em 20 de Outubro de 18·17.-João Paulo 
Bezena. - Sr. Lucas Antonio Monteiro de Barros. 
- Registal(o a fl. .• 15 v. do Liv. coméçado no anno de 
1814. 

•' A. VISO DE 20 JIE OUTUBRO. 
'··~ 

~,. Ma'nuscripto autbentico. 

Illm.' e Exm: sr:- ~chando-se expressamente 
declarado pelo alvará de 28 de Julho de 1808, 
que todas e quaesquer estações por onde se fizeF 

' despeza que pertença_á li.eàl Fazenda, enviem àó 
Presidente do Real Erario, balanços da sua re~ 
ceita e desp~za mercantilmente feitos, e acompa
nhados elas 1~\.ações das dividas activas e passivas 
á mesma concernentes, a fim de poder pela reu
nião dos ditos balanços e relaQÕes organisar com 
toda à clareza a conta geral do estado, da Fazenda, 
que deve subir no fim de ca~a anno á aug,usta pre
sença de El-Rei Nosso Senhor, e não se tendo até 
agorn recebido da Junta do Arsenal do Exercito 
os indicados balanços e relações, talvez cbm o 
fundamento de ser a creação daquelle tribunal ' 
posterior ao referido alvará, e não se ha.ver in
cluído esta remessa no que lhe serve c'le regi
mento : he o mesmo Senhor servido que sem 
perda de tempo envie á dita Junta a Meza do Real 
Erario os mencionados balanços e relações desde 
o tempo da sua instituição, assim pelo que per
tence ao Arsenal, como pelo que diz respeito ao 
cofre da pehora, ficando na intelligencia de con
tinuar a pratica-lo para o futuro no principio dos 
annos subsequentes. O que V. Ex. fará presente 
em Junta para assim se executar. Deos guarde a 
V. Ex. Paço, em 20 de Outubro de 1817.-João 
Paulo Bezerra. -Sr. Vicente Antonio ele Oli vei
ra. - Acha-se a f1.. 1 15 v. do Liv. '5° do Reg. dos 
Avisos das Secretarias de Estado á Junta da Fazen
da dos Arsenaes do Exercito, Fa'1ricas e Fundiçõe~, 
sob n. 1146. 

DECRETO DE 20 DE OUTUBRO. 

Manuscripto authentico. 

Constando na minha real presença que nesta 
Província elo Rio de Janeiro, e em algumas outras 
do Reino do Brazil, ha grande abuodancia de páo 
br~zil, ele que póde tirar a Real Fazenda consi- · 
deravel lucro por ser genero pri,•ativo da minha 
Real Corôa: hei por bem ordenar, que se esta
beleça por contractos o cúrte desta preciosa ma
de~ra, sendo arrematado em hasta publica a quem
Pºf menos preço o fizer, clebaixo <las condiçõe~ 
que serão presen.tes no Conselho da Fazenda e na
Jupta da Fazenda da Capitania da Bahia, por on· 
de devem ser feitas estas arrematações, compre
bepdendo hum dos cont~actos o córte dó páo bra
zil, que se achar nesta Província do Rio de Ja-· 
neiro e no Distrir.to da Jurisdicção do Governo <la 
C<1pitania do Espirito Santo, para ser àrrematado 
no Conselho da Fazenda, no trieonio de 1818 a 
18~.10, e outro contracto, o que se achar na Capi
tania da Bahia até ao Rio de S. 'Francisco, para 
ser arre~atado pela Junta da Fazenda daquellá 
Capitania. João Paulo Bezerra, etc. Palacio d<> 
Rio de Janeiro, ao~ 20 de Outubro de 1817. 
Com a rubrica de El-Rei Nosso Senhor. 

CONDIÇÕES com•que se deve arremata:r o córte do pái 
brazil 'nesta Província do Rio, sendo n'este con

.tracto compre/tendido o D ístjicto da j ttris.dicçito do 
Governo da Capitania do Espírito Santo. 

' 1.• Será livre .aQ Conp.-actador o cortar á sua 
Cl:jsta o páo brazil, que achar em qualquer•p11rJ;,e 
d~sta Provincia do Rio de Janeir~ e na ·Capit.ania 

I 	 • 
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uo Espirito S_onto, at~ a . quantidade de ·oito mil 
'quintaes pol' anno, sem reserva ou prh·ilegio al· 
gum dos donos das matas, em quê .'1contrarem 
púo brazil, ou seja em terrenos ele particulares, 
ou de Gorporaç.iiies Refigio'sas 1d11 devolat'os - , 

2. • As pe·r~õcs de pi10 braz<il eempC'tentemen~e 
corta'.lo e torado, seg1rndo as climensõesi quie se 
f.)arão ae C'ontraetador., sbrão successivamente e111
tregues p~J.o Co~tra~taelor, até se prefazer• a quan
tia at'lnual ele oito mil quinta·es, á Junta cio llancJót 
do Brazil, para 'pov itísto ser remeM>ido o rl<ito páb 
l1ra11il aos seus corl'espondentes em·Lisb6a; dand'0 1 

o Contra'ctadoi• ·parté'ao Rieal Er:iri10 de •cada htin,.á· 
das entregas que fize11, e a Jnrrta cio Banco <le•caela' 
hum dos reéebimentos' ,que •fôr tendo; e das re-• 
messas que fôr· fal!lendo aos seus oorrespond'e'ntes 
de Lisboa. : ' " ' 

5.a O ©ontr.actaclor será pa•go tfo pl'eço que 'Se 
ceinenciqnar ·pelo cótlre" e conduoção •de cada 
hum ·quintal de 'Páo bra:oil, que entregar., ná fór~ 
ma ela ' segunda ' 'Condição pelos .cór1•cspoódent·es 
do .Banoo eni• '.IâSho;r, fazendo~se este pagamento· 
pelo produato êlas vencias do páo hl''<IZ.il, r. a '(>'rtJ..;1 
porção qu'e se ,J()n•ealisando a venda de ·cada rc.!.. 

· messa que se füiier, par.a o ·que se expedirái) as 
competontcs ordens pela Junta do Banco clo·;Brá-, 
úl, e se d•arão ao üontl'-actado1' os n'ecessaries•tJi
·tnlos para o seu pagamento. ·" 

{~. • O páe bra:otl, antes «fo sei· recebid0 pel'a Jun~ 
'ta do 1Banco do Bhzil, .ser\.1 examinado•e ap·proV'at;3. 
ele por dous peiitps, hum"por •párte cJ.a füial ·Fá_, 
zenda, e outro per par.te do Céinlracta-de , 11fiin tle· 
sei· 11eC'ebiu0'10 e.n\'iado para Lisb"~>a sómente•o que 
fôr de boa quálidacle. 1 Jn 

' 5. • Pertlfocerá ao Contraotaelor, por tempo ele 
5_ ,an ~os · a co~tar do 1. ºde Jane.~re d<: 1_818~ ~;I>'ri.. 
' '1legw exclusive do córte do pao brazil na •forma 
d.o presente•contra'Ct"-, fo;correndo na pena âe per~ 
rlimcnto dO' p':ío b11azil, toda a pessoa que o eMtar 
ainda mesmo para seu uso par.titular, sem ter 
para isso a competente ·IiceuÇa do Conselho d'a· 
Fazen~a., flcaôclo em tal caso pel'loncebdo ao>C'oth 
tractador o pfo brazH que se achar cortado seníl 
licen9a elo Conselho. ·Na mesma • ~cna ·'de perdi
mento ii:icorrerái)· os qne co1·tarem e te pá(i) pár'a 
o vender, e · de mais na mulata d:e lt:fbSoo rs.l 
per quintali, .tudo· a. favor do Contractador, ,'além 
da penas que já•se achão estabelecidas 'Centra ~e-1 

melhante corltr-aband'O. · 
'6.• O Contractador thrú Juiz Privativo e gó

zará de todas as liberdades, isenções e p1·~·vile
gios para si e seüs agentes, de crue gozão os mais' 
favorecidos Contr.actadores dos rcaes contractos. 
Rio de Jancir0, em 20 de Outubro de 1817. ~ 

·João Paulo Bezerra. -,!Ex-trahida do 'Li.'U. ·de Rég. 
de · Decretos a 'fl. ·1 o v. · " 

>.;. J ..,·1i f":·'t H. r 

u ' ' ' • ' l 01! llfl 

_·,,' Pno'v1sio DE 23 DE OUTumfo. ) '.i .') h'. 
l 1 ,.., 

O objecto desta pro'Visão he o tdc que trata o 
edital de 291d'e Novembro 'de 181·7•; ·que· te achf 
maíp adiante: V.ide este edital. · '1. · 

-.. ., 
IJ.'01110 li 

.u.0 : ,, Pnov1sÃ:o ~B 2'Z bn ouminno.)J ,,.! , l 

t;'r J"'{ ,, • ' J f)! r , , l ) '· I .( j t "1, f ... : 
, .Manuscr1pto autl1eµhco. 

~ l t1t f _l t t ·,.~ • • , .. J. 4 J 1';...1• lf ~ _f,p i t 

1, ;}). JO'ão por ~graça ;d-é1Deos, Rei -Op Reino. Uni-' 
do. cle 1 P0rtugaill~ . ~ra:r.H e.AJ.garv,es; c~c. ,Fa90 sa
ber a ' iv,ós (J)uvi.clov d;esta Cv~arca,. ·<(ue sendo-me 
~r.ese11te qs males p1hy ioos fé, morae~ que, aos ·Pcé
vos Tesultão de se conservta-nem· os escr:a.v~ na vi.
da lib'erlli.~a ,.que qu1asi tod@s tem, em cónsequeo
oia do estádo celibatado em •que vivem ; 1•co.nfor~ · 
man.do-me oom o parece'r da~ Mesa do meu De
sembargo de P.açq, em qlle foi .ouvido o. Desem
bargador Procurador da minha Real Corôa e Fa
zenda, por minha imme!,liata resolução de 18 do 
mez proximo pa~sado: so,µ servjclo ordenar-vos 
que promovais efficazmente '·os casamentos dqs 
escravos desta Comarca com . ô .zelo e prudencia 
qt,1e de v.ó& conflo. El-Ilei l'{osso Senhor o man
do'ó po,1: S'etJ eS'fieci>alr- rii~ndadq pel'os- M1n1isfrbs 
ãoâikéi';à~~ign'àdõs, do ' seú Coôsefhó~ e seus De~ 
sembar~Uôr·es · d'O P'iiço!"'João Pc'dre •M:ay~ard da 
Fobsecà'~ Stt a.Yeli 'no ' Rio' lle hheiró, à 27cle 0u
tubro qe' r$17. -1-'B~i;n rdo José de S'ol.lza Lobato 
a l'ez escrever: -Paúlh Fel·ll'arllles Vian'na. -Luiz 
J-osétle 1éa·rvalho é Mello". "·' 

E~pedit'~p~Se "outras semelhante's a.os Governa 
doflc~ 'e'ºCàpitães Generaes das Capit~ófas de Mi
rnls:Gerah e S. Paulo, e aos Ouvicló1·es das Go-' 
marêasl'da '01.iro 'P·r~io ~ .tr-"Paulo, Itú', 1Pàranaguá 
ê Corifibà, ,S<!rro dó Pri'9";' 'lÍí'6 das Velhas e R:io 
dás ·~1êJrt1;,s'. -Acfi,a.'-'.se á'Yl· t1g do Liv·.12• ,,d1V R•eg., 
ilê'(Yrden~ eipel!Jda~- pela·'llfesa do ·DiesembdrgtJ do 
Papo? .-. . JJ. H t'/ ''l' ~ J ir "\lf'r •i 

\,. , ·}~ .,J , , . o 
• '1 • ' ' t ~ : ' ' ! 

DECRETO DE 30 DE OUTUnno. 
1u• r 1t 1 ~' · · 1; , • , < > o 


,,t.. .. ,' '' ·• Mánuscvipto a11thentico. 1 "J ,, 

; Üf ?t 11 

.•Hav.end-0-mé1S\lpplfoad.o o P.rov,e<lor e mai~ l~·
mãos da ;Mesa da Santa Casa ela ~~isericor.d;ia c\a 
Cidade da ·BaJ1ia, que o légado dc8:000,t'1>1i:éis gue 
deixou 1 Franc~scrí Dias.Coelho no testamento com 
que~ fall eçeu, para ·eampra elas morí!C\as ~ ça,sas 
q,ue d'ec~~r.em desde. o .Réc~lhicn,:entQ· da m~sQla . 
Mise,11ico1·dia até a casa da Moii<,la ,-a fim de §e po
der ampliar o Hospital .da Caridade, ,paPíl ne)le 
serem recolhido'$ mais commo'cl.arr,ie'"i>te. os ~nfer:"", 
mos pobres, subsista sem embargo de não ser 
emp1·egacla aquella qua.n.ti_a na _aclquisição dos pro
dios ordenada pelo Testador, sendo todavia appli
cada á construcção ·de hurn 1'.lov'o hospital que el 
les intentão fundar, para ser mudado o actual 
que pelo seu local não offerece proporções .algu
mas cle melhoramentó1, por 1sér irr·en;ie'diavel ~ 
alfernati,v~, on tios· g·randes, a'rdqres do sol, ou de 
ventanias e lúfü1jdades a que, segundo ' 'as esta
ções do anno; éstáo ali expds'tos os enfermos: e 
attehdendo 'eu ~·a que o 'J1êst~dt.ll' tinl1a:·por prihei-' 
pal objecto tda sua tli~posiÇ'ão ó m'áior beneficio• 
dos enfermoã, e que este .se não altera, antes me
lhor sc 1c'onsegue com a rpudança 'e nova fundação 
que se'propõe fazer o su.pplícante, com o qual fica 
ab'solutam1mte desnccessarla a compra das· casa 
que 'O Testador deteruii'nára sómente como 'intrio 
proprio para a verificação da sua mente, JJa sup
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posição d& subsistil' º' haspita\ no· mesmo lugar. 
llei por bem dispensar na<\uella disppsição, para 
que fique subsistindo o mencionado legado de 
8:ooo:t/J riis•, s~ndo, tral\Sfevida a •sua· applicação 
daicomp11a dias easas' para a obi:ai do. ooveo hosp~· 
tal, e• em qualquer luigar. em que· fôr edificado ml• 
SO'b11edüa,Qidade. Ai !\lesa. d01.0e:sembargo do• P'a-, 
ÇO · o ten1hai assim•entendid0 e o•faça executar com• 
os, de.spachos neeessa11ios:. Palacio du Rio de Ja-. 
m~iro, em :'.Jo d~ Oatubr& de i,8 i.7. ~Com a. r'u
hrica de EM\ei Nosso Senhor. ~A.e/ia-se a fl. 12 

v. do JJiv. 2~ tk.Re{{. de Decr1to& e A.lvarásidaMeBOí' 
do Dlisembargo•d'O Pnfo. 

í' JIROVls,ÃQ, D~ ao DE OU,TUBBO •. 
• 

. Manitscripto autbentico. 
lf 

J). João p.or lfraça de .l)eos ' E Rei dQ Rciqo u'p,i
<lo, de Po,rtqg,al , . Br,azil e Algarves,, etc., ,Fa~o ~ªli 
her a. vós l>csemJ>arg!l.dor Cor.reg~dor, dp Çrim.e 
•da, <i:ôrte e Casa,. q~e sendo, vistos i;iao .M'es.a di;i1 
meu Desemi)argo do Paço todos os vossos officios; 
relabivos á nomeação que o <i:hanceller. da Ca,sa da, 
SÚpplicação que serve de1J.\egedor das J,wtjça~, 
fez . do Escrivão dq Juizo da Ch,ancellaria, José 
de Souza Coelho, para se.rvir no impedi~nto por 
molestia. do. Escrivão do vosso cargo'> Domingos 
.. lQsé Marque~, Fer.nandes; fw .serv~do mandar, de
clílJ'ar,-vos qpe a, sohr~dit,a Mesa não tell\ juris~ 
die11ão,Barar.eformar os !Jespachos do R.e~ecfo,r das, · 
Just.iQl\S,, nem póde priva11 o J):splli,.vão l;)oipingos, 
.losé Marques Fernandes do provimento que em 
meu r·eal nome lhe mandou passar por seis mezes, 
em quanto se lhe não d~r crime formado: e que 
no cai/o do Escriyão nomeado para o impedimen
to não servir, . como he obrig;ado , . por occupado 
em outro officio, podeis representa-lo a quem o 
nomeou, para que voS< d@ outro mais prompt<h El

J:lei Nosso Senhor o mandou pelos Ministrós abai
xo assignados, do · seu Conselho e seus Dasem
bargadores dó.Paço. João Pedro M·aynattd · da1 Fon~ 

' 	 seca, e Sá a-fez no R>io' de Jarreiro, a .50· de @uru· 
hro d'e 18~ ~ 1 -B'ern<a'rd'O J~sé dc•Souza•I.olJate• a• 
fez esereveri· - .J!.uiz José·d'll C!;a1>valho·e M!eil'o~
Paulo Fernandes' Viannia. -A.'0!1a'-se a-f1.\ 4~ v. 
do Liv. 2" de·R:e~. dé Ord·ens•ea;pedlúa31pela·Mesa•dt> 
Desem/Jargo do Papo. 

: ! 

.l)EJ:;RET,q.Df _q ,DE . NO,V.EMJ111:f?~ 

Mánuscripto autbcntico. 

Hei por. b,e,m or.dt\na.r qµe D!IS Alfandegas do 
Rein1> Unido se nãp dê, qesnachQ p,Qr,baldeação ou. 
'r~ç~pona~ão,;ás.t:azendas, dt! commerciçr de e~C,Iia~ 

. v,atura q,ue se fllretenderem:de.!!;p,achar, pára ,Qs. poç-" 
tos,. da"'Cos,ta,dl!f,rica1, ,Bára o,s.qµíleS n~o. será .pl}tr~ 
mi~ido sallir,ç,m, sen;i-ti:rem nrimeili3meJit(l' nag,q 
os. direiios de consumo, J1>ã;o P.aulo Jl&zer-na.,, etci, 
~a,lacj,o, do }\io de ~ane.iJ:o, <\OS 5, cl~ rfov,cmJ:>JiOJ 
de 1 ª .17. -..Com a , rui,i;ica . qe1 El~Íl.ej,.N-Qsso, Se
nh,or. - E,a;.trahidp. ,J.orLiv. 4.º d.e, Re€r de, Def)rettl$, 
áiu.alJ710.s ,t{e, .1,fh41a.Junhq. </~ 18~8·, a fl. ".2>2P '

'r 

1/., 

1 / JIJ!S'OLUÇÍO DE i3 DJ! NOVEMBl\O, 
1 1 

\JManuscripto autbentioo. 

Senlwn.-A esta Real Junta da Fazenda, do:s 
A.rse~:.teS< d<i> Exercito~ Fabricais e Fu11dições ·re
queren1Er.a.ncise.o ,Tei-xeira de· Lira, aUegando c~ue 
e\lei t1lm1 t·ido -sentpr.,., a honra de servi'r a Vossa 
Magestade desde 2 de D.ezemhuo de 1812', no cm- ' 
prego de Iíi.el1 deste A1:.sen1al, e desde Feve.111;~.r9 de 
..-8·1&, pon poit~aria deste Tribunal no, de Serven
wwio, do Esarivão· da Pagad0ria, em· lugar de 
Paulo Jeroniln~ Bregaro, oceupado no serviço de 
Vossa· Magestade no Real Paço, mostrando- em 
hum e outro emprego muiba hon11a. e assiduidade, 
não peneebe~do1 comtudo, peL6, de Escrivão da 
Pagadoria outro estipendio mais que o modico 
desconto da, 1Juinta parte· do ordenado do. proprie
tario. Co~o portim agol'B até des~a mesma grat.i
fiaação fica privado emconsequeoaia da ~vdem de 
\'ossaMagestade~ mandando dar o prcltJnado intei..- " 
llOl e e.Qnservar ..o· umpnegO' ao referido- Paul-0 Je
r.onimo. Bregarn1 qull foi na eitpediçãc>. Pª"ª Per
nambuco, rogavarp.011 tanto a Vío.ssa Magesbade se 
dignas.se mandar arbitrar.-lhe huma g1·atil.icação 
proporoionalr em1at,t:enção ao que fica ei;postu\ 
Mandando esta Junta om·i11 ao sen Deputado In
tendente Interino, este respondeu que FcancisCQ' 
Teixeira de Lira, Fiel dos .&rsenaes do Exercito 
sçr\le neste, exe.rcicio desde 2 de Dez~rnbro de 
1812, e no de Escrivão da Pag_ad~ria desde Fe
-ver,eiro: ,de 18·151 E que por: este acciiesaimo. dê 
trabalh,o se lhe nã1o arbitrou 11til algum,, e s@ fi
cou percebendo peli praxe da lei a quinta paute 
do ordenado, que como tal percebia Paulo Jero
nimo Br.egaro. Este pelo . ~eu quasi diario serv~o 
l)O Paço,, não só pouco aproveitava ao serviço 
de13:te Arsenal., mns até binha deixado em coosí:... 
flllf'll;Vel atrazo os. seus trabalhos. ('.) supplicante 
porém os tem feito com: zelo e effoctividade, bem 
qJi'r o mesmo pratique com os que lhe são pro
prfos. aome. Fiel. E que em consequencia po.r.ém 
de, fr o ndllrido Br-egai:o na expedição de Pernam
buco, e de se abonarem poi: inteiro os. seus 'Veu
oil\1entos ,, ficou pfi.vad.o do s&.ccori:o daquella 
qu1nt-a parte que de nenhum modo he p1'Qporcio
nal , , qµan.d.0 estas ser~entias sã'O.contihuas., e não 

1ha.ernol,umeotos que compense.m·o diminuto dei lo~, 
Nestes termos lhe parecia. que.o supplicante e1'a 
mE!.recedo.r de huma·graHü.cação, que .seria aquella 
que. Vossà Mag11stade julgasse conveniente, a j.us
ti!l~ e 11aiuio1 allegada pelo supplícante. Panece, a 
estíll Junta:; que•como o Esari vão · d:V Pagado11ia,,. 
J.>.a·ulo J;er0,nimo Dregaro, esteja em. effooti v·o ser
viço, ou w Real, Paço, on-presentemente na ex.!. 
pe~ição de PernaIJ?huco, e que pori· consequencia 
co1n justiça se lhe conservasse o seu ordenado pol'

1 

int,eiro, e que igualmente o supplicante Francisçfi 
Teixeira d~ Lfra.,.estandcr-com, todo1,,_trabalho pl'i
vaj ivo, daquelle se}a mereaedor de hum util; que 
'\loss:a.· ~f§~stade. · se ha de. C!Ügnar. co.ncedel(-.lhe 
um,ar~rat,ilJ.cação , . a· q.uali e.sta Juntá nã.o ,pód.c., ar" 

bitrar sem que Vos~a Mag(lslade haja •p.o.1'·liem :w•.,, 
todsa-la. Vossa Magcstade porém mandará o que 
fôr• servido. Rio de Jâiieiro, 6 de Junho de 1817. 
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'
- Vic.emtc Anto\aiü de· OlW.eira' • ....._.Ciarlos.José dó!l 

Ileisi' e Galllila. - Mlàiroel (i;mmeiro de Campos;; 
B.esotução. -Arbitre...se. Palacie· d1 Rio dre.Ja

n-eir@, 15 de- JNo'Vembro·de 1817; 

r, 
PROVISÃO DE 13; DE NOVEMBRO, 

'1 

Manuscripto1 a11tbelltfoo. 

J oifo• Pauloi lli!zerra, etc. Faço saber á . J!un'"' 
tia da Aldminieta·aç~o' e· Arreea'Clação> da Reai}11Fa· 
zemda cla1Capitanfa de Minas G·el'aeS', que sen-r 
de preseáoo a·El-.Rei JSioss'o Sennor á sua contia· de 
28 d:e Junho 'do ctwrente al}lno, e'lil que pavti'<!>ip'a'-• 
v-a os prejuizos qrre tem tiid'(1). e contin·ua• a expe· 

. rim.entar a· Real Fazen>d.a Wa: fu.ndiçãio do ou·ro 
recolhi.de· das:caaas d·e permuta' e pedia· as ncces
.sarias· providenciais parai wcaarelar~se est-e cens1• · 
dera'Vefl d'amno; e conh'Ccend'o-se que de nã'o Sé ' 

ter dado intefoo cumprimento e exacta observao
eia do alvará de 8 de NC?vembro de 1808, e regu
lamento provisional, assim como da má fé dos 
permutadores ou comluctores do.ouro em pó para 
Intendencia provinhão aquclles prejuízos, e c_on
sequentemente as queixas do povo contra a exces
riv a apuração do seu ouro nas. casas de permu1ia, 
e pelldas que ali . soffirem, o que assim ar,0ntecen• 
do não era de· esperar que na funcl-ição entrasse 
tão impuro, pai:a no~amente apparecerem pre~ 
tuizos á, Real Ii'azeOLla: foi o. mesmo Senhor ser.-· 
-vido mandar extr.anhar á, me~ma Junta nãe só ai 

f.al~a manifesta de ex.ec.u.çãq das suas i:eaes ord.enS.!1· 
este,res,peito, como a omissão que tem mostrado os 
Juízes de Fórar q.1~~ servem. de Intendentes, na 
parte qµe lhes pertence, s-obre a fisca.lisação dos 1 

permutadores, e de não se, fundir separadamente• 
.o ouro de.c·acla huma das casas~de.per.muta, Ra1·a1 
se conhecer as fals~ficadas, e · quaes os permuta-
clores ou.conductorcs de má fé cm suas obriga
,ções, para,serem punidús pcomp.tamen!e. E por 
tanto se ordena á mesma Junta. que extranhe aos 
ditos J~izes de Fóra; . que servem de Intendentes,. 
a omiss'ão que tem tido na execução do s'Obredito 
alvai:á e regµlame nto qpe b.cm claramente deter
minão que os ditos permutadores recebão sómen
te:, e N1oq,uem• o ouro ~epois de limpo; qne ' 'e
nha separadamente . o Ollt:Q yermuta.d.o de cada 
hum acasa de -p,ermuta' e do mesmo mod'O sej,a. 
fundi!1o; que-o~ ditos In~ende~tes sejão, vig:ilantes. 
sobre 0 extrav10 e fals1fica~a.o, tendo, devassas• 

. , , · Dit'c"tll!Tá :nli 1:5 'iit NóVF.MnM'. 
. ,'I 

éoJI,,~;a~. ;, 
Tet'fEÍo fe'l:t-ítnente c·hegado a esfa C'ôrte 'a Pritt

ce~a Real do ~eino Unid'o de >'Portlugal ;- Brà-' 
zil e Algarves, D. Caraliaa· ,J.tnefa Leopoldina, mi
nha muito amada e pr.esaçfa. nora;; p dfl~!ljando eu 
por tão plauzivel occazião corresponâer em tudo 
o que fôr justo ao z·elo e am'ot"·que todos os meus 
vassallos, e particularmente os m~r.adoces desta 
Cidade do Ria de Janeirn, ' riiosfrãp ao meu rea~ 
servfço· nas demônsrraç·ões' db con'centam'en'to Ci 
feS'fejo po+ fã'o faustiss·i.mo' mot'ivo, {1 man'eita cfo 
que em o'utrás semellíante·s occási'ões d'é. áléifl'i'a1 

publica teril ·a pass<1-d'o a sér hum costu'mé fun
ctad·o· errí dWeíto: hei por betn' fazer m,ercé adS' 
pré'bs que sé acharem' p'or causas cdmes, não sÕ 
nas· cad'êas pl'.lólfoas do Disr11lpto da RelaÇãó dest'ã'. 
Gid'acfe e nas cad'êas· da Relação da Cidá<lé dá Há
hia e seu respectivo d•stricto·, mas' .fambem tias· 
ca·d'êas- cfe todas as Comarc·as do B'razil, de lllést. 
perdoar livren'len.te por' está vez (não t.endo eties 
mai:; partes qt'ie' a justiça)' todios e q'uae'sque·r cr.i
mes, pelos quaes estiverem presos , íi exêepç'ã'o' 
dos> lJegút ntes, que pela g~avida·de ~'!!Hes é Pf l/, ... 
que c'onvem acr serviço de Dl!os e bem dá tleP:u
hli'cá, se não devem isehfor'1das pena$' da léi; :\ 
sabei·: bl'asfemaT de Deôs e de' se'us Sa1-itos, moe
cfa falsa, falsidade, testemuí'llió Íalso, maêar, p'os
to·que·não ferisse, ou ferir, .Pm•to que nã'o matas,se; 
propinação' 'de veneno, aidda ,~úe mo11ttr se n~o 
Haja; s-e'guicfo; morte feita âltr~~ .~acfiamenfc ,- p~t' 
fogo :acintemente:, arroiliba'ó:Íe'O qde·cadê:is, for· 
Çar' n'llilher, soltar os presó&: se'ndo Carc'erci1•0 ' · 
por -vontade ou peita; c·nerat em . Mos'teiro~ dé 
freiras' com proposito e fü:n dCslúín ~sto, feri'r' óu es
panc'âr' a qualquer Juiz, posto qtte·p'eda·'!eo oli -ViH
tertario seja, so'bre seu_offiéio' , im'pedk com· ef
feito as diligencias da j'usriça, u.sand·o para Isso 
cfe força, furír a algum.a p·essda tomada iís mãos; 
furto 'q'Ue exceda o·valôr cl·e llunr.marco de pr.ata; 
ferida feita no rosto com ten~iío cl'ê à dar, se c-om 
effeito se deu, e ultimamente o crime de ladrão 
formigueiro, sen~o pela tePcei.ra.v.e~ preso e con
demnações de açoutes, sendo por furto: e he mi
nha real vonta·de e inren'ção, que ( exceptuando 
os crimes que ficão declarados·, e que ficará ô nos 
rehn·os· ordinariCis- d'a' j'ustíça )1 to'dos os mais fi
quem p-erdoad~s, e as pessoas qu·e por 'ell'e~ ~~~-, 
ve11em presas em todas as referidás cadeas se1ao 

abertas e o maior ·cuidado nas casas de permuta,. l'iv1'emente sol'ta~; nã·o tendo parte n'.l'.aiS" db q'úe a, 
pa~a· evitar o prejuizo do publico. e. da Real Ea-,, just_lça ou havend'o-lh'es cla'db .g·erdiio" as <qué a~ 
zenda:;. intimaodo-}h.es mais, que em virru4.e, ]'.i'o'cfie'ríân irccusar ,,poste>' qlie nâo as" a'ccusasllem, 
desta provisão não poder.áõ obter certidã(), d.o. ou constando que nãu· as h'a· pa·r'a as poder:éih ac
c.o,rl'ente . da, ~esma Jul)ta, sem ahi1 mostrar.em cu'sar': ficando . comtu<lo· néste ca'So sempre saho 
que nas' casas de fundiç;ão. do seu car.go entrou e o dfréito' as l'l'l'.ésttlas partes para a\s p~<lérem ac
se fundio separadamente O . ouro de cada hnma, CUs'al', qiierenddt p'orqü'é' ~- minlfa' i~te~Çáo' ne 
das c~as,, de permuta, e p,roceder;íp contra os perdoar sómente áos 1'éferidos pr'eslôS' à satis'fiiÇ~o, 
P.crmutadores de má. fé• . O rque tudo,terá entçndi,. da· j'ustiç_a e'.nâo- prej·udibhr as' cfitaf p"a'_rfes' no ctii
do a m,esma Ju,n.ta., cu01Rrir.á .e• fa11á sump.rin rei'fo· que lhes p·ert'en'cer' : é p-.ira se ' ha vei'êm os 
com(} nesta ~e lhe ordena. J-oaquim Antonio de. dífos 'Crím'Ín'osos por p'erdhaHbs·' sérflo a~ s•u<Íscú['.,. 
Carvalho e Menezes a fez no Rio' de Jançiro.,, em. p-a·s 1 vi'.sfa~ p'el'o!! ·J'Ofz-e5 d qti~~füc·ar', e jh l ~ifcfo' éstê 
115 de Novemhro de 1817. 7 Antonio Mafianno Jl'erl:liió"éo!W&111he ate!füs, .na' tõrm'a d'ó1c'l>~tdri1e !1A' 
de Azcledo a fez escrever.-,João Paulo Bezerra. MeS'a ·do .O'esemBárg'ó do fa\!01.<f fehh ri> 'a~silií e'n
-fügi!tada no Li-o. 4• a fl. 107. ' fé't\díilb ·e''cipeç'à as' ord'ertsi ~cl!S'sa'l'f'lrs' p-arn esré 

.. 
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real decre~o se publicar.., chegando pela sua pu
blicação á noticia de todos, e para se executai· 
como nelle se contém. Palaclo do Rio de Janeiro, 
em 15 de t1~yemhro . <J,é: 18117 ..-r;-<:;p,1;n a rl,l,brica 
de El-Rei N-0sso Senhor. · •1 

i r, l 

tl't c,t 1 "·PROVISkO DE 2f.t. ÍlE NOV)lMRRO.

bn ' ·J r ' ,, • 


, ·, M3n,uscripto,. authen·tioq. 

1' 1 

, lH 11 *f f,
D. João por g~aça ele Deo,s, ,Rei d? Re·ip.o ·Uni

do d~. Portug;1J, J3r~zil e âl~an•es, etc . . F<=wo sa
ber a vós ~ovêi·npdor ç Cae.itãp General da Ca
pitania da bah,ia, quê sendo-me prese.Qt.e que a 
Povoação de ParaQ:lerirn, ç\a ,F.r~.s-uezja qe Nossa 
Senhora do l\'Ioote, Termo da Villa de S, , Fran~ 
çj~co de S,er,gipe do,Conde, cpptendo fium grap
dc pumero de pessoas, e tá hoje s~ huma Ça
d~~~a de ):>rim.e.iras letras' uo1· ,tie1· ' ~ido mudaÇa , 
a 'C{uf ali ~avia para a Ilha . cJp Senhor. do Bo,m 
Jesus dos Passos, para ou.de diJncilmen~i:_pqde 
conco

1
rreÍ' a mocidade da 50J:i_redita F1·eg11er-ia, 

pela gri!pde distancia , e pa'ssagem ((,o mar; e clese
jandó,eu prómover, quanto be possível, a ir;is
trucção pJiblica, pelos gqrncJe~, benefici:is qu13 
deHa .re~plt~p ao Est~do e ao, ,meu. rea,l ?Prvjçfl _: 
hei por bem c1;ear na meQ.ciooada Povoação

0
c}e 

ParameriJll huruél; CaCteirü çle primeiras . letra~, ~ 
CO~n p ordtmado est.~p~lecido para (\S Çadçj.ra~ . 
d!'!sta ' natQ,reza em lugares ~l)melhantes, O que 
assim .ri.~ndo .P~.~~jcipar-;!º!! para a proverd,es ~~ 
co~curso na pe~~~ .que . fôr de,md9or cond .c;ta' 
e. ~ábêr...YEI-:t;lei N9~s.o f:i~n.hpr o n1andou por seu 
esp~êira~ ,wánda.?p '.p f4ps ,llijnistrp~ al.)aixo assign,aT 
dos, ao s.eu Con ellio e seus ,Desembilrgadores 
do Paç,o·: .João P,~dro M~ynard ,d j\ Fon,seca e, S!t' 
a fez np Rio d,~ Jé;ineirp,, a i2ÍJ de Novembr:o , çl~ 
1817. -Ile.rn~rdo . José de S?uza L~ba.to a f~z 
escreYer. - .l\1onsen);ior J.1me1da. -Jose de Oh
ve'ira Pi1úo Bote.rhq qJ\19 queira.-Acha-~e af!.. 51 
do L'iv. 2° de 'R.~g. de Ordenf expedidas pela,l.l'lesg. 
40 Deserr;barge d,p /?aço. , , , • _, 

'ri 

•>') 'DÍl'CRETO DE 25 DE NOVIlMÍlRCÍ. ~li ' ( 
... ,, ~ r u; , , l ~H t ,J W t l 

1 ~ , 1Ma\lus9r;pto authef!tico •• 

}Ia:yendo~~e' ~~~~esenta,40 João ;p~~eii:a de :S,ou~. 
za C~lgas, ~ue 11 f'a2uldarle que lhe concedi ,,J101· 
d~c;retp d,e .20 de Juriho ele 1~06, e condições Ç{ue 
o "!ílcoqipaI)há~ão, par~ faze1i .ª pesca, d'a.s, ~~
lêa's nos mares âa Costa d' t. l'rJ. ca Orienta,!, desde,. , tt.. j,, 1 

o Cabo de Co1-rentes até ll'.loçafl,lbique, especjal-;. 
mente no.Rio )tlocambo, pelo tempo ele seis,,an

0 

nos 'contà'do·s .de Janeil:o de 1807 pté De1Lemb.r'o 
de 18r.i,, não _podia ter plena .ex;(lcuçãq, po~que 
quand,0 1' ªPren~~ tin)la obtido no· primeiro, au~p 
huma, aqiostr~ ~êl.9 seu proje~to, exp~rimento1,1 
lo,g0 a p~r<;la, di:. .tO,dps DS avan~o& ·qjue fiz~.ra-ria,

1 
·consideraYef s9mma de ma,ip de f;o:o~o:tf> de .rs.) 
pela su,perv~niente invasão dos Francezes em, 

V 

noW> at.Sbbrédita pescauia, cotn as mesmas ·concli~ 
çõcs cqm que jú lh11 foi oo.ncedüla:. ampliacl<\ ú ex
tensã@ dos'n~res da Costá t' ete11idá: hei por hem 
dispensar no Iaps.o de tei,n.po, para que possa tc1· 
effeito a mencionacla.graçadudecreto e conrliçõe::; 
de 20 de Junho de 1806, que com este bai.Kão por 
copia, asSigó,ada por Tfiomaz Antonio ele Villa
nova Portugal, <lo rn,eu C;çnselho', l\1inistro e 
Secretado de Estado dos Negocios do Reino ; 
p.l'incipia11Clo 110 1º·de.Janeiro <le ·181<8 ' e aeabari
dp n·o ultim0 de Deiembro de 1824, cl'esue os 
primeir:qs estabelecimentos .•d0s P.011tuguezes na , 
Costa d'A frioa Oriental até Moçambique, sem 
embargo de se ter ma1·cado com~ limifu o Cabo 
de Gorr,en te~, no pl'imeiro decreto que nesta par 
te sou serviclo del'Ogai:. João J>aulo.:Be~erra, etc. • 
Palaoio do Rio do Janei110, em 25 de Novembro 
de 1817.-r-Gom a rubl'ica de El-Rei Nos~@ Se
nhor.. ,.,-.Ac/u1.-se a fl. . .150 'V. do Liv. 1° de- Reg. rü 
Dec1•etos ,• :&tvartls, etc. , de 11808 a ,1820. • 1 

f ' ' 

P()11 

Ili , • PilOVlS'ÃO• rDil 2'7. 'DE"NOVEMnno. 

J o· 1 )'' 1
Mannscripto a ~thenlico. 

:D. Jouo pb1: gra'ça de .F>c'os, Rei do Reino UríiJ 
do de Portugal;_lJrázil e Algarves~ etc. Façó' 
saber a vós, Ouvidor da Comái'éa do Maranhão ., 
qne :sendo obrigado José Gonçalves ela Silva; 
Fidalgo da m'i:nha Reàl Casa, ,pela mercê que lhe 
fiz, a flirtdar á süa cust.a htrma Villa em terras. 
qu'ê poss'Ue' néssa Cap,itania ; ' e a'ttendernlo ao. que' 
ell~ e os 'mbratlores da Ribeil·a de lta,pfourú
mcrim me represeotárão : •h:ei por bem qu'e, serh· 
embargd de não possuir elle terreno prop1io nes
te lugar, pnssa nelle veri11car a 'Villa que deve 
fr.iild'ar, comprarldo para issd fo/ras neces~arias, 
e qllé lhe ofl'créoem os moraClores âo dito lugar.. 
E ·plir issó mando-vos que, havendo 'o referid'o' 
José Go·ncalYes dà Silva estalYelecidó 11abitadôre's 
fü~ncos ~o n(1mero, ao menos, de trinta casaes, 
e fazendo á sua Custa, debaixo dá inspecção da 
l\lesa' üo meu Desembargo do 'Paço, casás da Ca
mara' cadêa e mais officirtas, e as oaltras ct·espe
zas tia créácão da '1Villa, vades logo ct·ear a men
cionada Villa · com a denominhÇãô de. Villa de 
ltapÍ'curu-merirn, dando-me cf'epoiS''conla• êla sua 
creação' cbm os autôs dos termos competéntcs que 
deyere'is fo1·mar. Cumpri-o assim. El-Rei N d8sd 
Senhor o mandou por seu éspeêial mandado pelo! 
Ministros , abaixo a51iignados, do seu Consélho 'e 
setp D'esembargadores do Ptlço. João Pedro l.\'Iã'.Y'
nard da Fonseca e Sú afez no Rio d.'e :Janeiro," a 
27' de Setembro' de 181 7: - Ilern'ardo José ele 

.Souza Labató a fez 'escrevel'. ~Be,mardo José da 
Cubha Gusmão e Vasconeelltts '. ~l\1ofisenho1· Mi
raCJda. " 1 · 

Éxpedio-s'e outra na mesmo ~elltido e na rnes.l 
m~ ~iiat~ ao G~vetnà~o·r ..~ C6pitão General ?~ 
€-aplr~ama do Mara•n'hao.~A·cha-se a f!.. 5o do 'Liv·. 

-.2º de 01·dé-ns ·e~pedidas pét'a !rlesà dõ FJesembargü 
Portugp,.I, qu,e o dl!ixando al'rninad,o em seµ pa· do Pa90. ·' ' 1, '.'°.' · ' 
triqi.opiÓ o i,mpoÁsibilÜou de proseguü; 'J3JIUe1la • li 

espe9ulaf~?, peJ~jmpedosa força das c.irGunsta_n L' V' 1;':1 ! 
CÍiiS, pediµ.do :lll~ ,a , pe,rµiissã~ êeJJ>ri.ncipiar ,de, 
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ANNO DE 1817. ~93.. 
'PllOVISÃO .DE 28 DE NOVIJll\fBRO. barricas e saoc.gs q;ul') ._a 1eUe.s não vão, se paguem 

1.. ao acto de se embarcárem, sendo ,destinado o as
' l\farrnscripto auth~rÚico.ií/ 

·sucar pat'a a expn.l'ta~ão, regulando-se até ' ·intc 
D. ,foli:b por ~;-raça ·de t>eos, Rei do Reino Unido an·obas., •como feixes; e de vinté arroba~ para ci

•r,le Portugal, Brazil e A-lgarves, etc. Faço saher ma até quwent!I, comq caixas: hei;n asstm que 
aos que esta minha provisão voirem, que sendo cada vo:hime ele algodão ,,em 1~~m,a que SP. emb.ar-; 
me presente o requeriment0 em .que o Provedor car para o íhn de se e:x;portar, ou t eJa cuberto. 
e !Hesarios da üasa ·da l\'liser-icordia da Bahia me com ·hroa-cas de coyro ou saccas, ou com qua:lqµ«}r 
sup.Rliciirão a gra~a de ·confirmar os privilegias Olltl'O emoltorio, pague os 10'o r~is est1.1belecidos 
co11tedidos á mesma cas'a, pelos alv:aras de 10 de no dito alvará de 15 de Julho de 1809. 
·Outu1bro cJc i 5i 6, de Janeiro de 1699, e de D~ E para que chegue ú noticia de todosJ be a.ffixa
zembro ele \ 63'8, para que a fe do Escrivão da do o presente de ordem do Tribqnal,.., e enviado " 
l\lesa da dila ~asa sej<a reconhecida em tocla :e tis Cap-itanias ao mesmo fim. Rio de Janeiro, 29 
qualque1· parte, ern t,udo o CJUe á mesma ca-sa. de Novembro de 1817. - l\lanoel Moreira de Fi-; 
pertencer, pois que a Junta da Fafl:enda daquella gueiredo. ' 
Capitania du viciou pagar o fJ'llartel da esmola dos 
expostos, por n<i o ir a prccnração que elles dão PnO:VISÃO ·DE' 29 DE NOVEMnno. 

para es~c fim, rcconhecüla por Tabcllião ., apesar 


Cal!. Braz,...,. Delgado.
de ir ella reconhecida pdo seu Escrii1ão, em vir

tude dos citados a'1varús; conformando-me, 'por 


D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uniminha .irnmetliata resolução de 18 ' de Setembro 
do de Portugal, Brazil e ,Algarves; etc. Faço S!=ldeste anno, com o parecer da l\1esa do mei!I. De
ber aos que esta provisão ' ' '.irem, 'que sendo- esem])argo do Paço, <"m q·ue !'oi ouvido o Desem
presente em consulta da Reà'l Junta do Comm·erbargador Pr'ocurador da minha Real Corôa e Fa
cío, Agdcultura, Fabricas .e Navegação deste Rei7.enda, precedendo informação do Desembarga 
no do Brazil e domínios ultramarinos, pela redor do Paço, Chancelle1· da Relaçã0 daquella 
prr.sentação que lhe fizera o Rêcebedor ThesouCidade : hei pcH' bem confirmar, como por esta 
reiro nesta Côrte das contribuições app licaclas para 1

confiimo, o privilegio outorgado pelos sfJbreditos 
o cofre, que a mesma Real Junta administra, quealvarás á Casa da Misericof'clia: ela Bahia, de poder 
podia vir em duvida em consequencia de mudanu Escrh•ão da l\1esa fazer puhlico em todas as Es
ça da capa, se a dispnsição do alvará de 15 de Jutações ela Ad1n;inistraçüo Publica, em todos os . 
lho de 1809 c.omprehenelia tamb!'!m o assucar oranegocios que á dita casa pertencerem. E mandff 
exportado em barricas ou saccos, e o algodão emaós Ministros, Justiças, e mais pesrnas· 'ª quem 
rama·avolumad0 em broacas de couro: fui S'erviesta fôr mostralla, a cump rfto e gllanlem, e fação 
do, em attenção a serem destinadas taes contri muito inteiramente guardar e cumprir como nella 

. bniçoes para melhoramentos a. beneficio do comse ·contem, a qual valerú, posto que o seu eífeito 
mercio, agricultura, fabricas e navegação, e condure por mais de hum anno, sem embargo da 
formando -me com o parecer da sobrcdita cónOrd. do liv. 2" tit. 40 em contrario. Não 'pagou 
sulta, por minha immecliata e real resolução de 25novos direitos por ser isenta . , El-Rei Nosso Se
de Outubro deste ao.no, de ordenar, como pornhor o mandou por seu especial rnanda~o pelos 
esta ordeno em declaracão. elo referido alvará deMinistros abaixo assi'gnaclos, do seu Conselho e 
i 5 de J ulhu c!e 1809, q.ue, ou se faça a e,xportaseus Desembargadores do Paço. João Pedro May
ção do assucar em caixas, feixes, ou de qualnard ,da Fonseca e Sú a fez .no Rio de Janeiro·, a 
quer outro mo.elo acondicip.nado, se paguem sem28 ·de Novembró' de i8 ·17. -Bernal'do •José de 
pre as contribuições conforme o mesmo alvaríi;Souza Lobato a fez escrei•er.-1\fonsenhor Almei
quanto dos feixes e caixas á sabida dos Trapiches,da..-Bernurdo José ela Cunha G11smão e Vascon
e quanto das barricas e saccos que a éllcs não vão,cellos. -Acita-se a fT.. 51 v. do Liv. 2° de Reg. de 
se paguem ao acto de se embarcarem, sendo desOrdens expedidas pela Mesa do Desembargo do Papo. 

~: • l • tinado o assucar p~ra exportaçãQ, regulando-se 
,até ' 'int.e arrobas como feixes" e de ' 'ln te arrobas 

EDITAL DE 29 DE NOVEMDllO. · para cima até quarenta como caixas: bem rassim 
que cada volume de algodão em rama que em

Coll. Bràz. 
; barcar para o fim de se exportar, ou seja o algo

EI-Rei Nosso Senhor foÍ servido, por sua im dão coberto com broacas rle couro ou saccas ~ ou 

mecliata e real resolução de 25 de Outubro deste com qualquer ,optro..envoltorio, pag-ue os 1oo rs. 

nono, .tomada em consulta elo Tribunal da ,tleal estabelecidos no alvará, cumprindo- se esta pro

Junta cio Commercio, Agricul~ura, .Fabricas e visão como nella se contem e declara, sem du

Na,·egação deste Reíno, rio fü·azil e dominjos Ul vida o.em embaraço álgl!lm. El-Rei'Nosso Senhor 

tramarinos, de ordenar, em declaração do alvará o mandou por seu especial mandado pelos Minis


, de. 15 ,cle Julho do anno de 1809, que, ou se faça tros abaixo assignados, Deputados elo elito Tdbu
a export,ação ·elo assucar. em cai-xas, feixes, ~119 na\. Braz Mar.tins da Costa Passos a fez no.Rio de 
em barricas, saccos, ou de qualquer outro modo J.aneiro, aos 29 de Novemb.ro de 1817.-Leo
acoodicionad0; se paguem sempre as contribui  nardo P.inbeiro de Vasconcellos a fez escFe.ver. 
ções conforme o mesmo alvarí1,, quanto dos f,ei M~'poel ~~orei~a 'de Figueiredo. -Reg. a fl. 45 v. 
xes e caixas á sabidil dos Tr~piches, e quanto dp~ do Liv. 5°. 
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!294 ANllTO DE 1817. 
DECRETO DE if. DE DEZEMBRO. 

' ( 

Mannscripto l)uthen~ico·, 

Havendo-me representado Jaão Huct Baaellar 
finto' Guede·s Souto-maior, Sargento· Mór da Bri
gada Real da Marinha, as ·desavenças que tei;n tido 
com I}omingos José Marques Fernandes sobre 
arranjos relativos ao' que elle deveria rnceber em 
consequencia do casamento que fez com sua filha, 
D. Delfina Hailoria Huct, de que tem resultadO" 
varios pleitos, para cujas despezas não tem o snp
plicante os meios proporcionados; e attendendo 
á obrigação que o sobredito Domingos José Mar
que·s Fernandes tem de alimentar sua filha, mu
lher do supplicante, não a tendo aio da dotado: 
sou servido que pelo Juiz da Causa se arbitre sum
mariamente ao supp!icante a quantia que fôr jus
to para receber em cada hum mez de alimentos 
provisionaes e expensa1ites até se findarem os so
hreditos pleitos que deveráõ seguir os meios or
dinarios até final decisão, ,compellindo-os ao sup- ' 
plicado a effectiva entreg·iia e satisfação todos os 
mezes da quantia q~e' fôr arbitrada. A Mesa do 
Desembargo do Paço o tenha assim entendido e 
faça executar com os despachos necessarios. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em i de Dezembro de 
i817. -Com a rubrica de El-Rei Nosso -Senhor. 
-Achei-se a fi. 20 v. do Liv. 2°· de Reg. de Decre
tos e A Lvqrás da Mesa do Desembargo do Papo. 

· PROVISÃO DE 2 DE DEZEMDR@. 

M,anuscri~to anthéntico.· 

Thomaz Antonio de Villanova Po-rtugal, do 
Conselho de Sua Magestádc, etc. Faço. saber á 
Junta da .R'eal Fazenda da Capitania da Bahia, que, 
por decreto de 5. de Novembro proximo passado, 
incluso por copia assignada pelo respectivo Conta
dor Geral: foi El-Rei Nosso Senhor servido deter
minar que nas Alfandegas do Reino Unido se não 
dê despacho por baldeação as fazendas do com
mercio de escra'\'atura para os portos da Costa da 
Africa sem' terem primeiramente pago os direitos 
de consumo. Qque se participa á dita Junta para 
s'ua intelligencia e devida execução. José Lazaro 
da Rocha a fez no füo de Janeiro, em 2 de De
zembro de 1817.-Marcellino Antonio de Souza 
a fez escrever. -Thomaz AntoRio de Villanova 
P ortugal. . , 

Iguaes se expedirão para· Pernambuco, Ccarà, 
Maranhão, Parà, Madeira, Parahyba do Norte, 
Açores_, Angola, Cabo Verde, Bissáu e Cachen. 
- Extrahida do Liv. 5• de Reg. Geral das or'de'ns 
cxpedi~as ás Juntas de Fazenda, a p.. 59. 

' PROVIS,ÁO ' iJE 6 D·E· DEZEMBRO, '' 
- l 1 r 

Manuscripto nuthentico. 
. . ' 

· D. JOão poi' graça, de Deos, Rei do Reino Uni
ilú' de. Pôftu'gal, :B·raiil e Algarv~s, étc. Faç'ó ila'
her a -v'ós Ou;vidot da Comarca àô Reci'fe, que 
sendo-me' p11esente, 'em reqtierimentd do Baéh'arel 
José Pedro da Costa Barradas, sendo foi'z de · Fó~ 

' '' 

ra dessa Villa, a necesSidade de lhe assignar hum 
tel'mO conveciente e fixo para terminar as ques
tões a que de'I'.! causa a desmembl'ação da sua vara 
com a creaçiio da outra Comaroa de Olinda, so..: 
bre dever-lhe ou não pr.rtencer o bait'o da Boa 
Vista, o qual, separado apenas pela ponte sobr~ o 
Rio Capibaribe, hc continuado com as ruas da 
SO'bredita Villa; e attendendo ao que sobre esta 
màtel'ia, com informação do Governac1or e Capi
tão General, respondeu o Desembargador Procu
rador da minha Real Corôa e Fazenda, e ao mais 
que se me expôz em consulta da Mesa do meu De
sembargo do Paço, com cujo parecer houve por 
bem conformar-me por ímmediata resolução mi
nha de 16 de Outubro deste anno, fui servido or
denar que ao Districto e jnrisdicção da Villa do 
Recife fiquem pertencendo, e desde logo dcsmem-· 
brados do Termo e jurisdicção de Olinda, a peque
na I>ovóação dos Afi'ogados, e o Bairrn e PoYoa
ção da Boa Vista, o qual terá por limites aquelles 
mesmos que lhe :issignou a Comarca de Olinda 
para o lançamento da decima, que he do sitio do 
Capitão Manoel Feneira l\'luniz, pela estrada que 
o circula, e o de José Vaz Salgado a'té a estrada 
Real que vem de Olinda por esta até a Solidade, 
a encontrar a estrada que vai para o interior, se
guindo por ella a passai' pelo Mauguinho, pela 
lgl'eja dos Affiitos, pel<I Cruz elas Almas , e pela 
estrada que vai ao Assude do Eng·enho Monteiro, 
á margem do Capibaribe, por este acima até o 
Termo da V1lla do Páà d' Alho. E por isso mando
vos 

1

que façais a demarcação de todos estes limi
tes, collocando os marcos competentes, e rcmet
tenclo os ai1tos della ao Juiz de Fóra e Offióaes da 
Camara da mencionada Villa do Reci!'c para se 
gua

1

rdarem no archho della~ dando-me depois 
conta de o assim haverdes executado. El-Rci Nos
so Senhor o mandou por s,ell especial mandado 
pelos Ministros abaixo assignados, do seu Consc- _· 
lho e seus Desembargadores do Paço. João Pedro 
Maynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeil'o, 
aos 6 de Dezembro de 1817. -Bernardo José -de 
So~za Lobato a fez escrever. -l\'.lonsenhor Almei
da. ·-José de Oliveira Pinto Botelho e l\'losqueira . 

E:xpedio-se na mesma data outra provisiio no 
me~mo sentido ao Governador e Capitão Gçncral 
da Capitania tle Pernambuco, e Ouvidor da Co
marca de Olinda, ele. -Acha-se a'fT.. 55 doLiv. 2• 

de Beg. de Ordens expedidas peltt Mesa do D esem
bargo do Par;o. 

. PROVIÚO . DE 6 ,DE DEZEMBRO, 
([ 

Manuscripto authentico. 

D. Jdão por graça de Deos, Rei do Reino Uni

do de Portugal 1 Bi·azil e Algarves, etc. Faço sa


1
~era 'vós Oovemadt\r da Capitania do C_eará, que 
sen,do-me presente a informação que déstes sobre 
a representa~ãb da Camara da Villa da Fortaleza 
dó 1•de Agosto de 1810, e o mais que a seu res- ·. 
peiio. se me expõz em consulta da Mesa do meu , 
De/1embargo do Paço, em que foi ouvido o De
se~bargád'or Procürador da minha Real Corôa e 
Fa~e'n'da·~ eCJoril tiÍijo .parecer houve por hem con



295 ANNO t>'S 181'1. 
" ' 1 

formar-me ·por ·mihha ifn'tnediata resolução de 25 
d1e Outubr0 'deste an'im.: fui se'tvido 1'ohfirmar a 
contribuição de 4:t!J000 réis por ca'fla pipa de 
agua'rdente da terra que nà dita· Villa entrar, oú 
propbrcionalµiente por oadarJrnrril ou outra vasi
l'ha do mesmo genet·o; n'a fórma qúe se acordou no 
termo de vereação Gelebrado ém 8 de Janeiro de 
1814, pelo tempo que durar a obra da cádêa eda8 
·casas do mercado publico, não se trata'ndo por 
agora da abolição das outras contribuiç'Ões, nem 
da ampliação desta por tempo indefinido como 
propuzestes, . o ·que só pollerá ter lugar em tem
po competente, sendo novamente ouvida a Ca
mara, nobreza e povo. E· sou outrosim scr,vido 
ordenar-vos que prosigais •nas diligencias previas 
de que na dita informação' vos lembrastes, para 
me informardes sob1·e o plano e meios que forem 
mais convenientes e adéquados para augmentar o 
patrimonio dé teclas as Camaras dessa Capitania. 
Cumprio-o assim. El-Rei Nosso Senhor o man
dou por seu especial mandado pelos Ministvos 
abaixo assignados~ do seu Conselho e seus De_, 
semhárgadores do Paço. Joüo Pedro !Vlaynard da 
Forrsl'Íca e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 6 de De
zembro cÍe 1817.-Bernardo José de Souza Lo~ 
bato a fez escreve!'.-' Monsenhor Miranda.~ 
José ele Oliveira Pinto Botelba e !Vlosqueira. 

Igual provisão fo;i dirigida ao Juiz deFóra, Ve~ 
read'ores e' mais Officiáes da Camara da Vi'lla da 
Fortaléza. ~Jfcha-se a f1.. 52 'li. do Liv. 2°·de Reg. 
de Ordens pela Jlllesa do Desembargo do P6tço-. · 

DECRETO DE 1.7 DE DEZ,llMBRO, 
1 

Manuscripto authentico. 

Havendo recebido a faustissima noticia de ter 
Deos fe.licitado 6s augustós desposorios de S. , l\'.(, 
C. Ferrrando Vil com a minha muito amada e 
presada filha D. l\'laria Izabel, dandO'-lhes huma 
Iiifahta: só-u servido que por tão plausivel motivo 
haja na noite do <lia 19 do e-orrente, e nas duas 
suscessivas, nesta minha C l.lrté e Cidade do Rio 
de Janeiro,; fortalezas e 'vasos de guerra, lumina
rias, repiques de sinos e salvas de artilberia, e se 
suspenda nós referidos tçes dias o despacho dos 
Tribunaes. A M.esa do Uesembargo do Paço o te
nha assim entendidó efaça executar com os des
pachos necessarios. PaLa'cio do Rio deJaneiró, em 
17 de Dezembro de 1817. -Com a rubrica ' de 
El-Rei Nosso Senhor. -Aclut.-.~e a ft. 20 v. do Liv. 
2° de Reg. de Deéretos e A lvards que baixdrão d J.11/e
sa do Desembàrgo 'dô Paço. ' 1 

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO; 

Manuscripto authe,ntico. 

Tendo ó &ov'Ct'nado1· dà Capitania do Espírito 
Santo, Fra'ncis·cb,Alb'erlo Robim, dirigido á minha 
augusta presença o 'requerimento dos lavradores. 
e negociantes da Villa da Victbria, em que, 'con.. 
dilzidos pelos jus'tos c 'Iouvavéis sentimentos de 
caridade para com es aHseraveis habitantes da..
quella Capitania-, que, po1"tilta de hum hospital, 

de Profoss01·, ilO'ín'edios e necessario tratamento 
ali perecem ú mingoa e ao desamp~ro, perdendo 
desgraçacl~ll),ente . o Estado muitos vassallos em 
I:clacle em que lhe poclerião ser ut,ei?, ~e suppli
cfirão, para reméi:liar tão gran<lé falta lhes permit
tisse a cre(lção dé hum ho~pital' para cuíá susten
fação e desphas voluntariamente offerecem cer
tas contribui_ções lançadas em genero do consumo 
geral para caber a todos, e parà serem mais cer
tos e seguros os renfüinentos que pretendem appli
car a e.sta pia instituição, havendo entre elles hum 
que offerece hu!l'.la casá sufficiente para isso, e o,u
tros qué sepropoem a dar o~ medicamen,tos e a cu
rar gratuítamente os enfermos: e não ' podendo 
deixar de merecer a minha real consi!deração tã'ó 
pio estabeleciai~nto destinado a abrigar a classe 
dos meus vassallos que, pela sua irtdigi:ncia, são 
mui dignos da minha paternal e real protecção, 
sendo-me aliás presepte que ·a Santa Casa da !Vli
ser.icordia da sohredita ViUa_, pelo seu mui dimi
nuto rendimento, . não lhes póde prestar soccorro 
algum: hei por l:íem, annuindo aos pios desejos 
dos supplicantes, perrnittir que se possa erigir o 
mencionado hospital para 'ós ênfermos pobres da
quella Cápitania, ficando debaixo da inspecç~o 
do Provedor e mais Irmãos da !.\'lesa da Santa Casa 
da Misericordia da Villa da Victoria, para n ad
ministrarem segundo as normas estahe'lecidas.para 
ô bom reg·imen ·de sêmelhanrcs instituições. ,E sou 
outrasim servido copfümà~ a do\iç'ão da casa ,que 
faz Luiz Antonio da Silva, ou do seu valor no 
caso de ,não se.r propria pelo set1 local para este 
estabelecimento' e as contribuições offerecidas 
para 'manutenção delle const,antes 'da rélação in
clusa que com este baixa, assignada por Thomaz 
Antonio de Vitla-NO'va Portugal,. do' meu Cens-e
lho, Ministro e Sec·retario de Estado dos Negocios 
do Reino. A Mesa do .Desembargo do Páço o te
nha assitn entcn·dido e faça exec'utbr coin os des
pachos necessari'os, sem embargo de quaesquer 
leis ou 'disposições· em con.trario~ Palacio do Rio 
de Janeiro-, em 25 de Dez~mbro de 1•81.7.-·Com 
a rubrica de El~Rei' Nosso Senhor. 

RELAÇAÕ, das contribuipões votunta1·ia:s que os Lavra:
- ddres e Negoqianies da: Vitta da Victoria na Capi

tania do Espirifo Santo offerecem para a crea{:áo e 
manutenção de hum hospital na mesma Vilfa, e a 
que se refere o decretu da data desta; 

.Por cada âu'Lia de t:aboado ql!'e ' snhir d'aqu·e!la' 
Capitania, 160 réis; pur toda e qualquer genero 
de rri:antimeóto que sahir dos portos· da mesma Ca~ 
pitaniá, sel'ldo sugeito ámiMida, 2o·réis por al• 
queiré;. por cada a·r,rofra de carne s'eb'Ca q'ue entrai· 
nos portos damesma Capitania, 4o' 1•éis ~ pór' ca·da 
medida· do Rfo cfe Jarleira d'e azeite' de peix-e· q'úe 
tambem a'li entrar i 2•0 réis.. , 

Palaêio do Rio d1e·Janeiro, em 25· dé E>ezmnbro 
de 1817. ~Thomaz Antonio de ViHa-Nava< Por
túgal.--" Acha-se a ff.. 21 ·do Liv. 2° de Registo de 
Decretos ,e 'Á lvai·ds' da Mesa do Desem'bargo elo Paçó. 

ft\t 
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RE'SOLUÇÃO DE 29 DE DEZ.EMB.RO. 

Manuscripto authcntioõ. 
' ' (\ f 

Sel)hor.-l?çir aviso de 2 do çorrente mez, ex
pedido pela Secretaria de..Estado dos Negocios 
.Estrang~iros e .da 'Guerra, foi Vossa l\lag·estade 
servido 'ordenai; a -esta Real J,unta ·da Fazenda elos 
Arsenaes do Exçrcito, Fabricas e Fundições, 
'consullasse co~1 eff~ito o que parecess!( sol.ire ô 
requerimento elo Sat·g·ento :l'lór José Caetano 
Pereira da Silveira, no qual expõe que elle se 
achava com exercicio neste Arsenal ha mais ele 
hum anno, cliaria e effectivadtcnfo nos trabalhos 
·de artilheria, e no exame e arranío do que per
tence ti guerra, tanto dentro como fóra dos ar
mazens, no que tinha maQifestado, r:omo sempre 
o praticara .no real serviço, o seu zelo e acfrvida
de, como melhor póde informar a Vossa l\iagestade 
~sta mesma. Junta; e que como Vossa l\'lagestade 
cos.t1J,mava dar huma gr.atificação a todos os Offi
ciaes empregados na direcção de trabalhos diarios 
e e1Tectivos, considerando-os em commissão de 
residencia, na confoq;nidade do plano ele 12 de 
Junho de 1806, propunha-se o supplicantc, por 
se achar em iguaes ·circunstancias, a met·eccr que 
Vossa l\lâgestade bouve.sse por bem conferfr-lhe 
a mesma gratificação. Mandando esta Real Junta 
que o Deputado Intendenre informasse sobre a 
prctenção do supplicaqte, este assim o executou, 
dizendo :. - Que est1! Official, distincto pelos seus 
conhçG.imen.tos tl1eorico~ e praticos da sua arma, 
escoihido no seu regimento como capaz de desem
penho do neg0cio para que fôra requerido, 'de 
huma probidade summa no seu caracter, e de 
]J.µm zelo .pou,co vulgar no real serviço, tem es
i:_ádo empregado n'.es.te AÍ-s.en:i.l desde l\Iaio, do an
uo passado encarregado do arranjo de tvdo que 
respeita a g·uerra·, e assiStira por esta parte' ao 
inventario geral a que se procedêra, classifican
do, numerandõ, denominando 'e arranjando quan~ 
to lhe tem relação, cumprindo em fim tão eifec
tivamenle .e com tanto zelo todas as suas incum
bencias, que não receava dizer que a elle se de
·yia nesta parte o bom estado presente dos arma
zens do deposito beJlico, e aos seus bons o.fficios 
o acerto, intelligencia e ,presteza com que se exe
cutavão os seqiços relativos; que con~iderando 
tão justos motivos, e attendendo ao § 8° d-0 pl,ano 
de 12 ele Junho de 1•806, pelo qual Vossa l\',J.ages

·tade se dignou conceder huma gratificação aos em
pregados oa direcção de obras militares, e que 
exigião hu~a assistençia eifectiva do Official~ e 
para a qual fô.r preciso comparecer diariamente 
no lugar ·destina.do, que .julgava o supplicante 
d.ign'o da real çonte.mplação, cómo estando nas 
circunstancias da lei e em huma commissiio de re
sidencia; co~siderando alérp. disso, que todos os 
officiaes, ou inferiores. ou subalternos,, ou gra
duadqs empregados . no Arsenal tinhão merecido 
da .real bo,ndacle es.tas· gratificações, e que Vossa 
l\1agestaclG acabava ·de co1,1ceqer igual mercê ao 
Capitão Manoel Joaqui!fi de Sa, que nem .he hum 
Official de Engenheiro .ou Artilheria; que são os 
comprehendidos no refe,riclo plano, nem tem tão 
forçosa obrigação de assistencia: que julga''ª por 

~ 

t;mto ;io supplicante com hum jus inauferível á 
requerida ~ratificação. Man<;lando esla Real J un
ta ouvfr dl- Deputado Conselheiro Piscal, res
pçmdeu que o supplicante ·acha,·a-se empregado 
em hui:na com missão militar dentro do Arse1ial, 
a quEJJ, além de ser trabalhosa pelos obj!lctos que 
estão .a seu alcance , exigi.a precisamente buma 
diaria e effcctiva residencia denlro do mesmo Ar
senai, para o bom arranjamento dos objcctos mi
liLares, e mais artigos que lhe dizem respeito; e 
que por i~so devia ser considera elo na comprehcn· 
são do espírito do plano de 12 de Junho ele 1806, 
para se julgar 110 serviço de huma commissão de 
residencia, e nos termos do § 9 do mencionado 
plano, em gratificação do trabalho que tem tido 
naquella commissão, na qual se tem portado o 
supplicante com tanta actividadc, intclligencia e 
zelo , como se comprehendia cJa informação do 
Deputado Intendente, e que se fazi~ por este mo
tivo .digno de toda a consideração; qnc devia-se 
por tanto com estas considerações consultar para 
o deferimento da gTaÇa pretendida. Parece a esta 
Junta, conformando-se com o parecer do Conse
lheiro Fisop.l, que o supplicante he merecedor ela 
graça requerida. Rio de Janeiro, 26 ele Agosto de 
1816. -Vicente Antonio de Oliveira. -Carlos 
José elos lleis e Gama. - lUarianno José Pereira 
da Fonseca. • 

Resolur;il.o. - Arhitrc-~e a gratificação, e torne 
a consultar. Palacio do Rio de Janeiro, cm 29 ele 
Dezembro de 1817. - Com a rnbl'Íca de Sua Ma
gestadc El-Rei Nosso Senhor. 

RESOLUÇÃO DE 29 DE DEZEMBRO, 

' l\fanuscripto authentico. 

Sen lior. -Havendo consideravelmente crescido 
os trabalhos do Almoxarifado deste Arsenal do Ex
ercito, relativamente aos que havião no tempo da 
creação destas Rcpartiçõe~, para as quaes forão en
tão judiciosamente adaptados os Officiacs pres-
criptos no respectivo alvará, e não bastando a fa
zer·-lhe face os Escriplnrarios desde aquelle tem
po existentes, seguindo-se daqui o atrazo de 
hurna cscripturação que he a base da arrecada
ção e fiscalisação desta Fazenda, torna-se de 
il)d.ispensavel necessidade crear par!! esta dita Rc
parLição do Almoxarifado mais hum Praticante 
com o seu proprio prdenado, afim de sanar-se de 
algum modo a falta experimen~acla. E porque na 
pessoa de José Bernardino Ribeiro Diniz concor
rem as qualid3<Íes recommendadas pela lei, para 
ser hum bom OITicial de Fazenda, esta Junta do 
Ai·senal lleal do Exercito tem a honra de propô-lo 
ú Vossa Magestade, para que, dig·nando-se dar a 
sua approvação a todo o expendido,, recaia sobre· 
elle a nccessariá 'nomeação. ' Vossa Magestade 
mandará o que fôr se.rvido. Rio 9e Janeiro, 7 de 
Fevereiro de 1817. - "\'icente :Antonio de Olivei
ra. ·-Cados José dos Reis e Ga~na. -Manoel 
Earneiro de Campos. · , 

ltesolur;ão.-Como parece. Palacio da Boa Vis
ta, 29 ele J)ezembr9 ~e 1 1817. -Çom a rub~ica 
de Sua Magestade. " 
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l• ',_DECtr,E'í.'O 1DE 5 DE JANEIRO. 
! .. , 

Coll. Bi•az, -.D!llgado., , , , , · 

Fazendo-~e l'\ecessario det~minar, 
1 

o I~cal em 
'()U~ .se deve. estabelecer o con,'eJ;liente aquartela
mento, a~~im para h~un dos Bat;lhões da Di vjsão 
das Trppas que mandei vir ul.timarnente do Exer
cjto de P.ortu,gal, como para o CorP.O d~ Artilices 
Engenheiros que acompanhóu a mesma Dh•isão; 
e reconhecendo-se, pelos exames e i.nformacões 
a qu? or_denei se ·procedesse, qu·e o · cdificí'~ do 
Sermnano de S. Joaqúim reu.ne as .mais adequa
das proporções par,a aque'Ile fim, ao mesmo. tem
p-o que s~m inconv~piente se podem accommodar 
com ap,L'oveitamento e maior vantagem, tanto 
pub1ica cpmo particula'r, os aqtuaes seminaristas 
deste Collegio, ou seja no ,Seminario de S. José, 
aquelles qqf:! ,, pelo seu adiantamento n.os estud~s 
e vocaçã,o, se julguem p1:oprios _para o estado 
ecclesjastico, .ou seja , , ficando addjd-0s ao sobre-, 
<l.!to Corpo. ele Arlifipes.E,r;igenheiros, como apren
d1ze& cios chfferentes officios mechanjcos nelle es
t11beleciclos.,ya,ciuc.Jles: que não estiverem 'no mes
IDQ e.aso ?circun.stancjas elo~ · pl'imeiros; teFJd~ 
eu alem disto mmto em consideração a opinião e 
parecei· do Bispo Capellão lVlór, que·. me foi pre

. sente na sua i.nf'qrmação sobre este objectq : hei 
por bem ordcnqr o seguinte: Que o referido edi
ficio _da Seminario ele S. Joaquir;µ. e suas depen
denc1as, pa~sai:ido a ser incorporljdo nos proprios 
da Corôa, seja destinado para aquartelamento, 
ta,nto P,e hum di;is sobreditos, Batalhões., como do 
.Corpo de Artífices Engenheiros, e est11bclecimen• 
Lo ~as su,as respectivas officiuas, fa~endo-s,e-Jhe 
para 'este c!f:eito, á custa da minha Real Fazendá, 
a~ reparaçoes . ~ accommodações que forem pi:e-; 
cisas, se_gu1iq? o plan.o «:\ orçamento que devera 
dar o Br1gadeuo graquado, Carlos Frederico de 
c_aula 1- o.qual ser{\ incumbido da sua insp,ecção e 
d1~ecçao d11s obras ; que as rendas actuaes deste 
ei.;ti.ncto Seminario passem e fiquem incorporadas 
á_s do Scminario de S. José., não ~ó para se çon
110uar regularmentp · o ordenado de 2oo:tf> 'rs. ao 
.actual Reitor, o Al;>ba~e José dos Santos Salguei
ro, que ficar~ cpµsiderado como aposentado, e-q 
pagameqt,o ~Q orderwlo de, 1 oo:tf> rs. ao .actual 

·Pro~es.~ oc de gran;11natic11 e língua latio à~ que 
serv1,r~ aomQ su):islitl,l:to no Semin;i.rio,de S. José, 
Q.,ílS ,fa)tas e impe.clii;neht,gs elo P1rnfessor que a.li 
n~_ge. çsta Çadejra ; mas tambe,m pa1m manuten
çao e tratamei;ito, dos alumnos do extjncto Semi
n.~rio de S. ~,o;aqujm, qu,~, s,ef!do escÓlhidos pelo 
;B1sp<;> C~p.ellão •]\'.l.ór pqr mais prop.rios e api.s 
p~r! a vf~a :. eccle~iastlca , , .deter!Uino p~ssem e 
s.epo, adrr,ntt1,çlos e tra~ados no ~emlnario de S. · 
José, o.ode para· o, futur.~ i'e adm,it,tirap e tFataraÕ 

1 

TOMO II. 

. I ,; , '•.W 1 ·, 
' ~ • 1 '1 1 ( 

do m_esmo modo, pelo menos, dez rap'alles orfüqs 

e. pobres, que poss~ó · com· a·proveitamento eles- , 


. tmar-se para esta v1~a, e serem empregados util-;" 

mente com vantagem do serviço de Deos e meu· 

que a Igreja do extincto Semioarjo seja destina'.. 

da para Capell! dos Batalhões e Corpos que com

poem a Divisao das 'Tropas vindas ultimamente 

de Port1,1gal, serv~odo. de cabeça para huma Con

fraria que se forma,i:á. dos seus respectivos" Offi


·ciaes, 	seme,lhánte á..que já ex:.i~tê na Capellà da , 

C~·uz dos Officiaes. tlos ..Reg·imentos ,desta gu,á'roi- 1 


çao ; final,mente,, que os seminaristas que résra

rem -dos !!:)Ue hão de passar para o Seminari~ d.e 

S. ~?sé, sejão ad?Jittidos no sobredi!P ~orpo de ' 

Art1fices Engenheiros., e (.\quem adrlid,os ao mes

mo Corpo como aprendizes dos dilferentes officios 

~eea~icos nelle ,estal!eleci.dos jlt pela sua· o~ga,

msaçao., sentantlo-se-~bes praça de a,ddidos, e 

senrlo <ibonados cada hum com meio soldo e 

huma ração de pão e etape ignal á, dos"solda.dos 

deste ·1Corpo, para entrarem nos ranc1:ios comi:> 

estes; a estas praç11s addidas se fornecerá desde 

lo&'o ó seu •:mpeterJJe uni,forme , e passarúõ de

pois as praças efl'.ectivas do Corpo, vencendo en

tão ~ c.omp~tente soldo por inteiro os que mai~ 

se d1s~10gmrem pelo seu bom procedimento e 

applica9ão. · E por quanto he de minha real .intell 

çã?. que deste beneficio ~ vantagem se hajão de 

ut1hsar todos os meus fieis vassa)lds que desejem 

deli.e aprovejt~-se : sou ,servid9 que do me~mo 

modo se adm1ttao ne~te Corpo, como praças addi

das, ,para ter:em a mesma applicação e destino; 

todos os .rapazes de boa educação que quizerem 
nelle en,trar, ou que seus pais, parentes , ou 
pessoas_ q1ie. os governarem, <lP\'eseotarem ao 
reppectivo Com mandante para este fim. Thoma:i: 
Antonio de Villanova Portugal, de meu Conse
~~o; Mioist~o e Secretario de Estado dos Nego
c10s do Remo , ,e'ncarrcga<lo irrterinamente da 
Repartição dos Negocios Estrangeiros e da Guer
ra, assim o tenha entendido e faça executar, nã6 
obstante quaesquer«leis e' ordens eiµ contrario,' 
e~pe4indo para esse. eJÍeito os despac~os necessa:. 
nos. · Pahcio ·do Río ele Janeiro ; ·em 5 de Janefro 
de i818. ·-Com a rubrica de Sua .~1agestac1e. 

., . 
.! 

AVISO n 'E 7 irn ÚNEIRO.' ' " 1'' ''l 
I 1 " r"'I f(l,,, ,;Q 

'Manuscrip,to authentico.- · 

·~ fü'..Rei_~osso Se!1~or 
0

; a . g~em foi'~,p~~se!1te á 
mforpia9ao d~ .V-, S. em ~ata ~e ~ i ,de Dezembrq . 
passado, sobre o requerimento de C üstodiq e M.a'
·noel Moreira 'Ürio, Atfematant~s Ú 1Collecta fin: 
p_ost~ . sobre os n10~a-~~.~~s tl~~tli','~~~'a~~ e.·P~~.Yi°i7 
eia, a favor ~o J{osp1tal d9s Lirzaros: fonerv'illoo 

') ' !; J .1. : ... J 

' ' . . 75 . . 
... 

f.. . ·,f' ' · ~-. ' .: '? . 
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i·esolver que os-IrahítanteS' da sua Real Fuenda de 
Santa Cruz não sãe· isentos da sobreditai ~llect~, 
e· que a devem pagar como outl'oSocquaesquer mo
radores dos lug,ares que ella abrange. O que pa.r

' ticipo a V. S. para que, fazendo-o assim constante, 
se execute.· Deos guarde a V. S. Paço 1 em 7 de 
Janeiro de 1818. -Thomaz Antonio de Villano
va P'ortugal.--Sr. Barão do Rio Secco.-Acha-se 
« f1.. 255 v. da Li"v. 1 •de Reg. de Avisos e Porta
ria$ da Fazenda :Rea(, n~ A, rchivo da Secr~taria da: 

- .lmperia.-- PROV!SÂO DE 8 DE JA:NEIRO, 

Manu~cripto autbenticq. 

l>. Joã·o, por graça de Deos, Rei do Reino Uni
áo de- Portngal, Brazil e Algarves, et!i. Faço sa
ber a vÓ'S· Ouvidor da Comarca da Capita pia do· 
'EspiritO' Santo, que sendo vistas na Mesa do meu 
. Desemba·rgo· do Paço algumas informações que. 
previamente vos tenho mandado tomar· para 
·Concessão de· sesmarias nessa Capitania .,. e eU). 
que não tendes procedido com reguladdade : sou 
servido advertir-vos , de que deveis · proceder 
nestas, e em q:uiaesquer outras informações, guar
dando a fórma prescripta na Ord, do 'li\'. 1° tit. 
58 § 5o, qu:e· he· foquirir de_vosso oflicfo tres· 
t estemunhas q;ue tenhão razão de saber o que lhes 
perguntardes,. e qu·e ~ão sejão as que as partes- 
vos apresenta~em , remettendo esta inquiriçã<>' 
original com quaesquer termos e dilfencias pre
vjas que forem necessarias, sem dellas se extra
hir o superfluo instrumento que indevfdamente 
t endes remettido, <;>· que assim ha,·ereis por en
t endido e cumprireis exactamcnte. El-Rei Ness() 
Senhor o mandou pelos Mini~tros abaixo àssigna
dos, do seu Consell10 e seus Desembargadol'es do 
Paço. J'oaql,lim José da Silveira a fez no Rio de 
Janeiro, em 8 ·p.e Janeiro de 1818. -Bernard& 
José de Souza Lobato a fez escrever. -Luii José 
de Carvalho e Mello. -Bernardo José da Cunha 
Gusmão e Vasconcellos. -Acha-se a ft. 58 v. do 
L iv. 2• de Re,g-.. da• Ordens expedidas pela Mesa do 
Desembargo do P1<(:0'. 

PROVilSÃO '.DJE 8 D~ J i\NJ.llÃ\.€1. 

Manu:Scriptp· autbentic:o. 

D. João pw graça de De'Os 1 Rei do Rei1io· lJ.f1í
· '10 de P.ortugal, Brazil .e Atgarves, e-tç. Faç0 &a... 
-ber a 'VÓS Oll!lvído·r da_Coma11cil de S. Pe<Jro <\11 
:füO'Gr.and.e e Santa Catharina, q,ue ~en.dQ+me pre-, 
: s~nte, em consulta da Mesa do Desembargo do 
Paço, a represehtaçào- ito juiz Ordinarfo da Villa 
do Rio Pardo., Antonio fosé de CarvalhO' Guima
r;í.es, -sobrn que fostes ouvído na informaçã·6' que 
mandei-tomar-pelo Govemadot'' e C:apitão Gene
r al des!la Capitania; cqnfqrmando-me..coQl o pa
t eoer a~ s91irei;lita 'Mes~' e~ q'Qe fo~ ouviclo- o 
Dese»-1hargai10r1 Procurador d1,1 '91jnha _Re~l Co~ 
r.êa e )!'a,?;oo{l;a-, fui servi~.ó 'erigir em V1·J~a j>elo. 
alv~~· qiu~ <i~ip. .e~l'a -, a'(p.~ 'CO,PI~ ~ o, ~ovo. d,e .~· 
Lwi {li, Pro:v,1.nc;a <4ts ·l\(Ís~oe,s ç01;n a d~_(l.oro~naf·ª" 

1

ll'e 'Villa de S. 'Lui; da Lea1 -IÍrág-ahçà. Pelo ·que 

" mando-vos que passeis a crea•r a dita Villa na fór
ma do referid11 ai vará, est&helecendar immédia
tamente por {i.1eio de competentes posturas feitas 
segundo a disposição da lei do Reino, todas as pro
videnciás a cerca dos gados e mais objectQS de po
licia que se ponderão naquella representação e na 
vossa informação sobre ella dada. Cumpri-o as
sim. El.-Rei Nosso Scnho1· c>mandou por seu es
pecial man~ado pelos Ministros abaixo assigna
dos, tfo seu Conselho e seusDesembargadores i;lo 
Paça. João Pedro Maynard da Fonseca e Sá a fez 
no Rio de Janeiro, a 8 de J;meiro de 1 Si&. -Be1·
nardo José de Sooza Lobato a fez escrevei'. 
Bernardo José da Curtha Gusmão e V~concellos. 
-Monsenhor Miranda. -- Acha-se a f1.. 59 do Li'tl. 
2° de R~g. de Ordens expedidas pela Mesa do Desem
barge> it,o Paço. 

PROVISÃO DB 8 DE JANEl{ll) • 

Ma.nuscripto au_thcntico. 

D. João por gr~ça de Deos 1 Rei do Reino Uni 
do de Port•1gal, Brazil e Algarves, etc. Faço sa-. 
bera vós Governador e Capitão General da Ca
pitania de S. Pedro do Rio Gran,de, que confor
mando-me com o parecer da Mesa do·meu Desem
barg<> do Paça, interposto em consulta que com ª' 
resposta do Desembargador Procuraqor da minha. 
Real C&rôa e Fazenda subio 'á minha real presen
ça, so•bre a representação de> Juiz Ordinario da 
Villa do Rio Pardo, Antonio José de· CarvalhO'" 
Guin1a.rães, com informação vossa e do Oqvida1•
dessa Comarca: fui&ervido, por minha immediata 
resolução de Z'J de Agosto do anno prnximo p·as
sado, ordenar, ·com& por esta vos ordeno, que es
tabeleçais quanto antes todos os registos da ins .,. 
pecçi io que forem necessarios, e que estão em 

1

l:lSO ~OT ordens vossas e dos vossos ante~es~ores,. 
concprnentes aos gad@s; e que determineis ptl r 
cartas cjrcúlares a todos os Commandantes do$ 
Districtos dessa Capitania que conse!'Vem a maior 
hárni1onta com as justiças da Villa de S. Luiz da 
Leal Bragança, que, pelo alval'á de 15 de Outubr()> 
ao arme> preteri to, houve por hem erigir no P9
vo df S, Luiz da Provincia das Missões, e para· 
cuja creação mandei expedirprovis~o na data-des
~a ao 1Ouvidor díi Comárca, e que fação respeitai· 
como devem, as suas senten~as e determinações, 
e lhf' prestem todo o auxilio de que neeessitar 
para sua melhor e mais pr·ompta execução~ E 
sou o,utrosim ~ervido recommendar-,10s que ·pro
)nO'v~i~ quantô' yossivel f& a civilisação e eduoo
çiio <)os lndios naturaes e habitantes daquella Pf'o
vincra, fa:t.endo-os conformarem-se aos cos~umes
e us~s estabelecidos·pelasminhas-leis,no que da
reis rais hum testemunho do grande zelo, p1·es
timo, activ:wi'ade e' 1,1eerto cem que vos empregais. 
no meu real serviço •. El-Rei Nos!;Q•Senho-r o man
O:ou. ,P\lr .i;eu especial mandado pelttS Mmistros 
abaitlfO assip-nados, d'o seu C:onse1'i!> e seus De· 
sbbargadol'CS· ao Paço . .Joào feiro da Fonseca. 
C· S4 a fez no· !tio! <t'e Jan·eire, ª' 8· de J.apei-ro; de· 
'1$1 ~ · ~ B~rnardo !fosé·de· Souza' Loba~o a l'ez-_t!s
crevr -iternaTdo J~ tl'a Cunha :~\1Sl!Diio e:Vas
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.,onceflqs, ....- l\fQJ'!.S!lnhor M~r;mda. -Ác/u.1,-se a fi. 
5g v. ' l(? Liv. ~~ </.a lteg. de Ordens ea;pedidas pela 
Jll1u1q. qp De/lçrlÚJargo dp Pqçp. .f 

ta da Fazerufa 
sob n. l 185. 

áos- ,/r~et1a~s FabricAs e Fundipões, 

DJ>Cl\ETO DE i2 DE J ANEil\O. 

Manu1cripto authentioo. 

EDJT U DE f{i DE JANEIRO. 

Manuscriptíe1 authen~ico.

El-Rei N osse· SeB'llor1 por sua immediata e Peal 
Convindo muito ao bom regímen deste Reino resoluçãa- de 2 clo corrente mez de Janeiro, to

<lo Brazil e 4 prosperidade a que mil proponho mada em r.onsulta do Tribunal da Real Junta do
eleva-lo,que a Província das Alagôas seja desmem Co)llmercio, Agvicultura; Fabrieas e Navega!,lãQ 
braela da Capitania de Pernambuco, e tenha lmm deste Reino do Brazil e d-0minios Ultramarinos,
Governo proprio que de11vel<i4à.(Ilente se ~mpre.. e que a e!le baillO'U em 15 do dito mez: foi ser~ 
gue na applicação dos meios mais convenientes vido, eonformando-se com o parecer do mesmo 
para della se ·conseguirem as vantagens que o s-eu Tribunal, de ordenar que na respectiva C~nta
terreno· e situação J>Ôqein ofierecer ao beneficio g-e doria se arbitrem pelo pr.imeiro e segunclo· Con

- l'al do Estado, e particqlar '19s s~us habita~ies eda tador, José Antonio de Mira e Francisco- Dias das 
minha Real ,f1;1zeJldp.: fui servido, por decreto de 16 Chagas, entrando- para desempata~ o. Escriptu
de Setem~rQ' passado, isenta-líl absolutamente da 11a.rio João Theodoro Ferreira; as contas de todos. 

· ~ugeiçãoem que até ag9raestava do Governo daCa os autos, quer l'illdos ele Inglaterra , quer pen
, pitania de Pernambuco, erigindo-a em Capita 1 

dentes, ou que penderem, e nos- quaes os pl'O
~ia com hµm Governo independente que a reja prietarios e mais interessado& f!<>~ n-avios empre
na fórma praticada nas mais Capitanias Indepen gados- no commerciD de eseravatura, e capturados
dentes, com faculdade <le conceder se~marias, pelas forças Navaes Britannicas, tenhão preten
segundo as minhas reaes ordens, dando conta de ções a serem indemnisados pelas 500,000 Ls.,
tud9 qireitamente relas Secretarias de Estado estipuladas na convençijo e tratado assignado em
ÇQmpetentes: e attendendo ás bo_as qualidades- e Vienna aos 21 e 22 rle Janeiro de 1815. E foi ouas rQilÍ,S partes que concorrem na pessoa de Se trosim servido de <>rdenar que, subin.do ao Tri
basiião Francisco de ~lello e Povoos: houve por huna! o arbitramento; e sendo por elle examinad~
bem pelo mesmo decreto nomea-lo Governador á face dos autos, e approvado por sentença; se
~e\la para servir por tempo de tres anno-s, e o g.unclo esta se expeção em c9ntinente as le&ras dos
m11is q\ie decorrer e_m quanto lhe não der succes capitaes sem mais se admittirem quaesqutir o.p.po~
~or. O Çhanceller da Casa da S·upplicação que sições ou emhargr:>s, que al~m» interessa~o disserve qe Regedor Q tenha assim entendid(). Pala

eolo queira intentar para impedir a execu~o daciQ clQ Rio de Janeiro_, em 12 de Janeiro de 1818.. dita sentença, que declarar a somma liquida p-0r
- Com a rubrica de El-Rei Noss<> Senhor.  11ue se devem passar taes letras,. reservmido O' coConsta do L.iv. l º de Q.eq. !/,as OrdBns Regias, a ah.ecimento dessas opposições e embargos, semft. 22~. suspensão da expedição das ditas letras conforme 

a sente.A!la, para se proeede11 a elle depeis e antes 
A.VISO J>E 12 l>E J &NEIRO. do final ratei<>, e&portuland<> °'Tribunal a favor 

dos dit()s Ofilciaes da Contadoria, como- he dos esl\lanuscripto autbentrco. 
tatµto& .e pratica cem os- demai& a11bilr.0s,. aquillo·' .

Illm. e Exm. Sr.-Convindo q.tle aos vendeào- que Cô,r justa recompensa do. trahalhe que devem 
l'es de salitre da Rea' Fabfiea d'a Polvora se satis ter a beneficio de partes, e que por isso não he de 
faça eom exacção -0 competente p.agamento, nãe' obrigação l'estricta aos .seus- empregas , ficand<> 
só' por se conservar a boa fé, como p,0r não de..,- em tuda e mais em inteiro v·i'gor ·a immediata 11e
1mnimar e~te ramo d.e industria de- que a Real Fa solução de.finifürtél de 22 de Setemb111t do am10 pas~ 
zen<la recebe décidida vantagem? he El.Rei Nos sada, .tomada em. consulta da mesma Real Junta. 
so S~nh-0r se11vid@ mandar remetter á Re.al .Ju.nta âe 20 de Agosto do dito aono, e que para res
da Fazenda dos Arsenae~ nQ Exercito, Fabricas e guardar do direita dos mais interessados em se
F1undi9ões -0 requerimento .e doç:umentos de João guros , letras de risco e soldadas, j~s em os p110
Jlaptjsta Pinto. de Almeida, para que lhe matnde prietarios ao acto de receberem as- letras dos ca
satisf.azev o qt1e S,!l lhe àe·ve de salitre comprado pitacs, q~ oenh:1,upa responsapil'idade tem P?ra. 
para a Rçal Fabrica da P.0Jv-0ra; e qr.sapd<> 000011,... cüm estas pe,ssoas, tomado por t-ermo o· referido 
ra algum embaraço qtie impe!!a este pagamento; j.uramento perante o Deputado Inspecto1' da Con
he ~mesmo A.ugu,sto S:en1har Fte11viclo que a mesflla. tadoria. E para.que chegue á noticia de todos, he· 
fü1nl Junta ·e0ns1dte C(}rn effE:itli> .o que pareee.r, a annunoiado n3' ~a~eta ,. · etambem afil)[ado·o frc
flm de. S111a .M,agestade J1es01YeP .o que fô,r ser:vid'e; seote de -ordem él'o mesmo 'Ililibunal. •füo ·d'e Ja
' ol)tr-0&im.erdena o mesmo"Senhor qoo a Jun:ta neiPo·, .,4 de JJaneiro de 

1

18'1<8.-....,....M-anoel Mol'eira. 
tenlia t-0do o cuidado n-0 eiu1cl0 pag~meoto do sal_i.. de FiguePelio. - .4.c/1<8-se na- &uta n. • 9.de fí.1 dlJ 

. .tre que pessa dr para o real.seu-iço.. Deo.s guamle- a ~JaneiPo· d:e, l·Bli8. 
N. Ex. hç.o, rn .de J.aneir.0 de -1dl18.. .,,., T,homa:r: 
Antonio ~e Vitlaoqva Bortugat ,,...,.. & ·. Y.foe.nbr f . " -AotQniÓ de ~liveira• ....., 1dq,,& a f. :12'. 11. d!P1L~~
-i, de.B'-!" ®$ 4•isos tht~cntn"6E:lltrtJa d Juoir 
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· PROVISÃO DE 16 DE JANEIRO. ) " 

Manuscripto authcntico. 

Thomaz Antonio de Villanova Portugal, clcr 
Conselho d~ S~~ Ma'.gestâde, 'etc. Faço saber ú 
Junta da Faz.ençla pa 0Capitania da Bahia, que 
El-Rei ·Nosso Senhor, attendenclo ao requerimen
t1;1 das1t,cr.eeir@is1Esc1:i?turar.ios da Contaclol'ia da 
mesma Junta,,, e 1informações· que precedêPão: 
foi servido determiha1· que os supplicantes fiquem1 
pt:~cehendo o mésmo ordenado• cje 2oo:fb rs . . que 
percebem ,u.este.,Real Erario os Officliaes de igual• 
graduação,. ficantlo po1·ém habilitados paraºcom 
prefe.rencia ,serem pro,•idos eni todos os offieios 
de Fazendà ·qu~ vagarem; sendo primeirame'nte' 
contemplados eis Officiaes da Contadoria mais he
nemeütlos que os requererem. O que se participa 
:1 mes.mã' Juataq~ara sua intelligenc:ia e del'ida 
execuçãp. Francisco Ahares J.tibP.il'o a fez no' füo 
de Janeirp, , ~m 16 deJaneiro . cle ·1818.-Mar1
cellino .Antonio de Souza a fez .escrever. -Th·o
maz.. Antonio de Villa110va l.fort~gal.-Ewtrn!tida 
do Liv. 5• de, Reg. r:emt do Ordens expedidas tis 
Junta$ de Fazenda, a fl. 68. 

• 1 
PROVfs+o. DE 16 DE JANErno. 

\ 1 

. Manuscript'o autlientico. 

Tlwmaz Antonio de Villanova Portugal, do 
Conselbo de Sua Magestade , etc. Faço sabei'. á 
Jui;ita ela tleal Fazenda da Capitania da Bahia, 
que sendo presente a El-Rci Nosso Senhor a sua 
conta, datada. em 5. de Setembro do anno pro.ki
mo pa\ssado, s.ubre a falta de licitantes ao contrac
to dos novos impostos a fayor do Banco do Bra
zil, attribuindo á mesma Junta esta falta, bem 
como tem acontecido com outros contractos, ao 
embaralJO de serem. os mesmog-.licita11tes obrig·a
dos a ultimarem as arremataçõe.s no Conselho da 
Fazenda desta Corte: foi o mesmo augusto Se
nho1~ servi9.o autorisar a mesma Junta, para que 
possa. ultimar a arrematação desta renda Jogo.que 
haja lanço Yantajoso. O que se participa á dita 
Junta para ·sua i!ltellige.ncia e devida execução. 
Luizlda.• Costa }'ranco e Almeida a fez no Rio de 
Janeine ,, em 16 de Janeiro de 1818. --..Maréellino 
Antonio de Souza a fez escrever.-Thomaz Allito
nio de Villan@.va Eortugal. - .Emtrahicl,a do Liv. 5• 
de R11g. Geral de Ordens eá;pe1üdas ,às Juntas ,de 
Fazenda,. a fl. .68. 

1 l 
PROVISÃ!) DE 19 DE JANEIRq. · 

·'' '•. Manuscripto authentico. 
• 1 _, ... 

. , D. João por, graça de Dco~. , Rei .do Reino Uni
do .de Portugal, Brazil. e Algarves, çtc. ; l\'J:.ando 
a vós Desembargador., Corregedor. elo Civel da 
.Côrte,. q~e na conformidad,e do alvar.á. no.vissimo, 
não consintais que nas inquiriçõ~s a que . proce~ 
derdes, dos Ba1;hareis que pretenderem habilitar-5 

se para os lugares ~letras, se trate de qualida
de de Judeo. El-Rei Nosso Senhor o mandou pe

.fos Mjnistros .abaixo assignados, do seu Conse

l 

lh'o e seus Descmhargaaores do ·Paço. João Peut'O' · 
l\'laynard·<la Fonseca 'e Sá a ,fdz no Rio de Janeiro, 
a ig de Ja&biro de 18·18. -Bernardo José de Sou- · 
za Lobato a fez escrever. -Mo11senhor Miranda. 
- Bernal'do José. da Cunha GHsmão e Vascon
cellos. -A.cita-se a p.. 60 do Liv: 2° de Reg. das 
Ordens ea;pcdidas peta Mesa do Desembargo do Pa,fO. 

f ' 
VROVISÃO nE 19 DE JANEIRO. 

' ' 
. Manuscri,P,tO authcnticq. 

p. João po1' graça de Deo's, Rei do Reino Üni
do de· Po1'lugal; Brazil e :Algarves, eto. · l\lando a 
vós, Om'idor da Comarca de S. Paulo, que façais, 
como deveis ', annualraente as coi·reições nas Vil
las de~sa Co~1arca, principalmente Uaquellas em' 
qu~ ' nãq -ha' Johes de Fóra, pois que nedhomas 
outras cbn:lmissÕeS eltraordinarias que ' ' OS de
IDQrão na Caueça da 'comarca, podem . SenÍI' de 
moti-vo ' ou pretexto para faltardes ao cumprimcntó 
das obriga i,:óés do vosso· ofticio ,principal, que he 
o de Ouvidor e Gohegcdor da Comarca,' do qual 
são accessorias todas as outras iocumbencias. 
C u.mpri-o assim, fazendo 1·cgl~tar esta nos livros 
competentes da cabeça, da Comarca, e de todas' 
as outras 'Villas Comarcãs, ' e dando-me conta 
ele o haYerdei; assim executado. É esta fica nota
da para de seu cumprimento se vos pedir hzão na 
residei:cia. El-Rei Nosso Senhor o mandou pelos 
l\iinis.lros abaixo assignados, do seu Conselho e 
s~ns .Desembargadores dõ'Paço. João Pe<lrn May
nard da Fonseca e Sá a fez no Rio de Jflneiro·, á 
19 de Janeiro ele 1818.-;;'Bernardo José de Sou
za Lobato a' fez escrevei· . ......: l\'lonsen hor i\liranda. 
~-Bcrnar'do José da Cunha Gusmão e Vascon.: 
ccll os. -Acha-se a fl.. 60 v. do Liv. 2° de Reg. das 
Ordens ea;pedidas pela llfesa do Desembargo do P11.ço. 

' Manuscripto authcntico. 
1' • 

Tendo em consicleraçã') quanto conI!'l-ffi 'pro
videnciar os meios de defoza·e segiura'nça da Capi
.t~nia do Mato-Grosso, de modo qt1e,. satisfazen,do
s•e a este tão essencia.l ohjécfo, se não gravem 05 

Corpos .Milicianos daquella CapiLania, . sem ur
g·encia maior, com o serviço ordioado de guar
qas · e destacamentos, como tem sido necessario 
Ilraticar-se até agora, não sendo sufficiente1para 
isso a força existente das Companhjas de Dr.agões; 
J,eaes Cuyabanos e Pedestres, a •c1ue se limita a 
·rropa paga da re.l:crida1 Capitania: hei.por bem, 
,pprovando a prnposta, e conformando--me com 
~ parecer do !fenenle Genei·al grad1i1ado, Francis
~º de ·Paula Mag.essi .Tava1·es 'de Carl'alho., ' que 
teilho ·nomeado Govérnadoi.> e Capitão ·Gl!neral 
da mesma Capitania, .ovear e mandar a[.i .organi:
~ar huma Legião 1composta .de ,ti·es armas,, de 
lnfanteria, 'Cavâlleria , e ' A11tilheria, segundo o 
plano, figminos, ·' e .tabella de vencimentos :q.ue 
~:om este limix-ão., ~ssignados por Thomaz rt\ntonio 
de 'Villano"a .Portugal, do. meu ·Conselho, . Mi
iÜStl'o e'<Secretarió .de Eetado dos Negocios do 'Rei

!1 (,. 
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1,1 o, 'encarregado interinaitente da Repartição dos 
Negocios Estrangeiros e da Guen;a, devendo 
entrar nesta Legião todas as praças iJas Compa
nhias de Dragões e Leaes Cuyabanos, que sou por 
tanto se1·viclo abofü. O Conselho Supremo l\'li
H.tar o tenha assim entendido, e expeça em coo
sequencia os despachos necessarios. Palacio dó 
Rio d·e Janeiro, em 22 de Janeiro de 1818. 
·Com a rubrica ele Sua Magestade. · 

Pr.A.NO de orgdnisapão da nova Legião da Capitania 
de Mato- Grosso. ' 

A Legião da Capillania de Mato-Grosso será 
composta de hum Estado Maior, quati·o ·Compa
nhias de Caçadores, hum Esquad!'ão de duas 
Companhias de Cavállel'ia, e hum de Artilheria 
com seu parque de quatro peças' calibre 5' cuja 
força total serú o numero de 488 praças e o· de 
156 cavallos, na fórma seguinte. 

ESTADO MAIOR DA/ LEGIAÕ. · 

Horn : Cav: 
Command:mtc que serú o Governador 

da Capitania . 

Tenente Coronel 5 

Major. . . . . 2 


Ajudante . . . . 1· 


Quartel Mestre . 1 


Cirurgião Mór • 

Ajudantes 'do dito. 2 


Po1'ta-Estandarte 

Corneta IUór . . . • 1 


10 8 
, CQRPO DE. CAÇADORES. 

Força de cada Companhia. 
Homens. 

Capitão.. 
Tenente . 
Alferes .. 
Primeiro S.m·gento 
Segundo Sargento 
Furriel .. . 
Cabos .. . 4 
.A nspeçados. 4 
Corneta . 1·,· 
Soldados .. 60 

tlais 5 Companhias a 75 • . • . . .• 

500 

ESQUADRAÕ DE CAV ALLERIA • 

.Forca clç cada Companhia, 

Hom. Cav. 
Capitão. 1 


Tenente. "' . 1 


A,lf'e1·es . l 

Sargento 1 .. 


Furriel . 

Cabos.. 
 4 4 
.Anspeçadas . 4 4 

TOftlO 11. 

Trombetas 1 1 ' 

Soldados 5o 5o 

64 94 

Mais huma Companhia . 64 64 


128 128 
Companhia de Artilheria, 

Homens. 
Capitão... 1 

Primeiro Tenente; l 

Segundo Tenente . 
Sargento .. l 

Furriel . l 

Cabos .. {~" Tambor.. 1 

Soldados . 40 

5o 
Recapitulação. 

Horn. Cav. 
Estado Maior de Leg·ião. •JO 8 
Força dos Caçadores . . 500 
Esquadrão de Cavalleria. 128 128 
Artilheriá. . . . . . . . 5o 

488 136 

Palacio do Rio de Janeiro, 22 de Janeiro ele 
1818. -Thomaz Antonio de Villanova Portugal. 
-Acha-se nos Árchivos da Secretaria de Estado dos_ 
Negocios da Guerra. 

ALVARA' DE 22 DE JANEil\O. 

Coll. Braz:-Delgado. 

Eu El-Rei faço saber aos que este alvará virem, 
que tendo consideração á preeminencia do cargo 
de Governador dos Reinos· de Portugal e Algar
ves, e á representação que estes devem ter para 
mais facilmente conciliarem o respeito <los povos, 
tão necessari0 para o desempenho das suas func
ções, e <la grande confiança que nelles tenho: hei 
p,or bem e me praz que os membros que actual
mente compoem o Governo elos sobreditos Reinos, 
e os Secretarios delle, e os que daqui em diante 
occuparem os mencionados empregos, tenh~o o 
tratamento de excellencia, e por elle se lhes falle 
e escreva. 

E este se cumprirá como nelle se contém, etc. 
Dado no Palacio do Rio cJ,e Janeiro, em 22 de Ja
neiro de 1818. -REI com guarda. -Thomaz An
tonio de Villanova Portugaí. _:_Com os registos 
competentes. 

PROVISÃO DE 26 DE JANEIRO. 

Manu~cripto ' authentico, 

D. João por graça de Deos, Rei elo Reino Uni
·do de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço sa
ber a vós Juiz de Fóra ela Villa da Campanha da 
Princeza, que sendo vista a vossa informação de 
29 de Julho do anno passado, dacla em conse
quencia da minha ordem de 9 de Junho, e o que 

76 
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sobre ella respondeu o Desembargador Procu11a
do1· da minha Real Corôa e Fazenda ; sou servidO' 
desapprovar a pratica em que estais de deixar ser
vir os oliicios por serventuarios que não estão ha
bilitados com pro,·imentos legaes, áinda mesmo 
preced.cndo o depo·sito dos novos direitos, pois 
que estes devem ser· pagos ao tempo !lffi q1,1e se 
passão os pro.vimem'lios; e por isS-O mando-vos que 
suspendais immediatamente a todos os Escrh·ães 
do vosso 'Audito.ri<> qqe rnfo ~preseutarelil1 com
petentes. provjmento-s da' ~lesa cio meu Destim
bargo do Pa~o, . ou .do Ouvidor Corregedor da 
Comarca por tres mezes .impro1·ogav~i!i na fórma 
da lei do Reino .. E mando-vos outrosim, qne fa- · 
,çais entrar nos c.ofres da minha Real Fazenda a 
importancia dos novos direitos que tendes feiM 
depositar, e que· tendes arrecadado, e que ulti
mejs as execuções dos bens sequestrados para pa
gamento dos que· ainda se devem, dando-me con
ta de o haverdes assim cumprido com hnm mappa 
individual de tudo. · El-Rei Nosso Senhor o man
dou pelos Ministros abaixo assignados, do S6ll 

Conselho e seus Desembarg·adores do Paço. João 
Pedro l\1aynard _da Fonseca e Sá a fez no Rio de 
J aneiro a 26 de· Janeiro de 1818. - Bernardo 
J osé de Souza Lobato a fez escrever. - lVIonse
nhor Almeida. - Bernardo José da Cunha Gus
mão e VasconceUos. -Acha-se a p:. 60 do Liv. 2° 
"de Reg . das Ordens 1xpedidas pela Jl!lesa do Desem
bargo dio Par;o. 

P-ROVISAÕ DE 26 DE JANEIRO, 

Manuscrjpto authenticn. 

D. João por graça de Deos, ,Rei do fiefoo Uni
do de Portugal, Bra.zi.l e Algarves, ele. Faço sa
ber a vós Offioiaes da Cqmara do Maranhão, que 
send-0 1•ista a vossa represen lação de i 2 de Outu
b ro de 1807, em que pretendíeis o prh•ilegio d.e 
trazerdes varas vermelhas no braço, e a presta
~ão de,oontineucias militares; e tendo cmnsideração 
ao que a este respeito informou o G.o,·ernador e 
Capitão Gener11l que foi dessa Capitania, D. Dio
.go de Souza, hoje Conde do füo Pardo, e o que 
sobre tudo 11espondeu o Desembargador Procu
rador da minha Real Corôa e Fazenda: sou ser
vido, indefer~ndo tã-0 extravq§a.nte representação,. 
estrânhar-vos a indiscrição com que ella foi for
malisada, e as absurdas citações que contém. E 
por isso mai;iào-vo~ que ámargem do registo que 

· -della houver no competente livro dessa Caroa1·a,. 
focais observar esta min;ha real defíberaüo. Cum
pr,i-o assim. ·El..,Rfêi N'osso Senhor o ~andou pe
los l\iinistros abaixo assignados, do seu Consellw em qualquer dos- portos da Costia d' A.foica situa
e seus Desembargadores de Paço. João Pedro dos ao norte do equador, incorl'erúõ n'a pena de 
Maynard da Fonseca e Sú a fez no Rio de Janei p'e11dimento clos t;scravos, o& quaes imrne::liata
ro a 26 de Janeiro de 1818.-Bernardo José de mente ficaritô libertos, para terem 0 destino 
Souza Lobato a fez .escre•ver. -IUonsenhor Al a1>~ixo declarado ; e lhes serão· co~fiscadps os na

-meida. _:.Bérnardo Jasé da .C1mha Gusmão e vi6s empregados nesse tr11fico c0m toq0-s es seus• 
Vascoocellos. -Àc/1a-se a 'fl. 62 do Li'V. 2° de R.eg. · apparelhos e pertences, e · j1rntament~· a carga,
1fo.s 0'PdenHxpedidas pela .Mesa do Desembargo de yualquer que se.ja~ que a seu h:ordo esther por
Paço. corita dos cl0nos e foefadures dos mesmos navios, 

Pnovrs'Xo DE '-25· DE JANETRO'. 

\e J\fauuscripto authentioo. 

' 
D. João por graça de Deos;. Rei do Réino Uni

do de Por.tngal, Br.azH e AJg·arves-, etc. Faço sa
•her a vós Officiaes cla.·Camara da Cidade do l\'la

, ra·nh;'fo, que, sendo vista a 1•ossa representação de 
12 de Outuh1~0 de 1807, informação que sobre 
ella mandei tomar, e o qüerespondeu o E>esembar
gador Procurador da minha Real Corôa e Fazen
da:. sou servido indeferir na parte em <rue preten
deis o tratamento de senhoria, e· ordenar, como 
por esta vos ordeno, quanto á forma dos cumpri
mentos e cortejo~ com o Governador e Capitão 
General, e ao modo com que de''º ser a Cama1·a 
recebida na Cathedral, que observeis sem inno
vàção alguma a pratica estabelecida e actualmen
te seguida nessa Cidade,. em quanto cu nno mandar 
regular a formalidade que deve lrnYc1· nos pontos 
de etiqueta com todos os Govemadores das di
versas classes estabelecidas neste Reino. El-Rei 
Nosso Senhor o mandou pelos l\'.linisLros abaixo 
assignados, do seu Conselho e seus DesemLarga
dores do Paço. João Pedro l\1aynarcl da Fonseca 
e Sá a fez no Rio de Janeiro a 26 de Janeiro de 
1818.-.Bernardo José de Souza Lobato a fezes
crever. -l\1onsenhor Almeida. -Bernardo Josó 
da Cunha Gusmiio e Vasconcellos.-Ao/ta-se a f7.. 
61 v. do Liv. 2° de Reg. de Ordens c.wpodidas pcfrt 
Mesa do Desembargo do Papo. ' 

ALVARA 
7 

Dl'. 2'6' DE .TANEIIIO. 

Coll. B'raz. - Delgado. 

~u El-Rei faço saber aos· que este ai vará com 
força de lei virem, que,. attendendo a que a pro
hil~ição do commereio de escravo~ em Lodos os· 
portos- da Costa d' Africa ao norte do equador , 
estabelecida- pela ratifica,ção do tratad<>' de 22 de 
.Janeiro de 1815, e da convenção addicional cl<J 
28 de Julho de 18 i.7, exige !)ovas pr,O'Viclonci~s· 
que , prescrnvendo as justas e p.vo.porcionadas 
penas que hão de ser imposlía,s aos transgl'essores, 
siryão ele regra certa de julgar e deciclir nos ca
sos occorrentes sabre este· ohjecto, aos Juizes e 
mais pessoas encan,egadas da sua execução : hei 
por bem ordenar o seguinte : ' 
~ 1. º To<Jas as pessoas de qualquer q1:1alidade e 

cond·ição que sejão,. que fizerem armar e prepa
rar navios para o resgate e compra de escravos, 

ou dos carregaclores de escravos. E gs Officiaes
d~ na,·ios, a · saber: Capitão ou .lV{es.tPe, l'iloto e 
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"Sobrecarga, serão degrndados por cinco annos alugados em praça a ·particn1"1res de ~stabeleci

para Moç..mbique, e cada hum pagará huma :mcnto e probidade conhecida, assignando estes 
muleta equivalente á so.Idada e m~s interesses ·ter•mo de os alimentar, yestir, doutrinar, e en~ 
que haveria de vencer na viagem. Não se pode sinal'-lhe .o officio ou trabalho que se convencio
rltõ fazer seguros sobre •taes navios, ou sua car nar, e pelo tempo que fô1· estipulado, renovan
re~ração, e fazendo-se serão nullos; e os segura do -se os termos e condições as vezes c1ue fôr 
dores que scientemeD'~e os fizerem ser·ão condem necesario, até preencher o sobredito tempo de 
naclos no tresclobro do p11emio estrpul'aclo para o quatorze annos; este tempo porém poderá ser 
caso de sinistro. · diminuído p(}I' dous ou mais annos , áquelles li

§ 2. • Na mesma pena de perdimento dos escra bertos que, por seu prestimo e bons costumes, 
-vos, para ficarem libertos e terem o destino abai se fizerem wigoos de gozar antes <lelle elo pleno 
xo declaraào, incorreráõ todas as pessoas de direito da sua liberdade, E no caso de serei;n 
qualquer qualidade e condição, que os conduzi destinados a serviço publico na maneira sobredi
rem a qualquer dos portos do Braz1l, em na,·ios ta, quem ti\.er autoridade na respectiva Est:ição' 
com bandeira que não seja portugueza. nomeará hnma pessoa capaz para assignar o so

§ 3. º Todos os sobreditos casos serão o'bjecto hTedita termo, e para, ficar responsavel pela edu
-Oe denuncia. E no caso ele ter havido confisco de cação e ens-ino dos me:>mos liqertos. Terão hum Cu
navio e de sua carga, a metade ele todo o pre.ço que rador, pessoa de conhecida probidade, que será 
se realisar em arrematação publica, bem como , proposto todos og. trienníos pelo Juiz, e llpprov ado ' 
a metade das outras penas pecuniarias, será para pela Mesa do Desembargo dó Paço J.esta Côrbe, ou. 
os denuncia'ntes; e a outra metade pal'a a minha peio Governador e Capitão General da respectiva 
Real Fazenda, á qual pertencerá tudo quanrlo Provincia; e a seu ofilcio perbencerá requerer 
não houver denunciante. No caso porém de ter tudo o que fôr a bem dos libertos, e fiscalisar os 
1rn virlo preza de navio feita por embarcação de abusos, procurai· que no tempo competente se 
guerra, a respeito delle e sua carga se observaríi lhe dê resalva do servip<>, e promover geralmen
o que he prescripto pelo artigo 7° do regulamen te em seu beneficio a observancia do que 'se acha 
to para as Commissões nlixtas, addicionando em prescripto pela lei a fo.vor dos odãos, no que 
nume1·0 terceiro á sobredita convenção de 28 de lhes poder ser applicado, para o .que será sempre 
Julho de 1817. P(}rém só poderáõ ser demanda ou11ido em ~ud(} o que acerca delles se ordenar 
dos dentro de tres annos contados, no cas0 de pelo sohredHo Juiz-o. 
preza •(}U confisco do navio; do dia da entrada do § 6. 0 ;Nos portos ao sul do equador, em que 
navio no porto da descarga, e find0 este espaço he permittido o commercio de escravos, se ob
ficaráõ ·prcscriptas f! extinctas as acções. servará o que está ordenado pelo alvará de 24 

§ ti. º J As denuncias, e todos os autos do pro de NoYembro de 1813, com as modificações e 
cesso até sentença final e s1H1 execução, serão declarações seguintes, a saber; Ficará abolida a 
feitos perante os J uizes dos Contrabandos e Des distincção· entre toneladas que excederem o nu
caminhos do lugar ou districto onde os escravos mero de duzentos e lrnm, e que não excederem 
forem conduzidos, ou perante qualquer outro este numero, e sem effeito ó que acerca destas 
Magistrado ou Juiz qne essa jmisdicção exercitar,. ultimas· he ordenado no dito alvará., para ser 
aos quaes hei por bem commetter es{a j urisdic .Fegulada a carga de escravos a razão de cinco por 
ção, bem com·o a neoessal'ia para executarem as cada duas toneladas do porte de qualquer naYio, 
sentenças proferidas pelas Commissões !Uixtas, medida pelo antigo padrão (*). Da prohibiçãó 
nos casos do seu ' oonhecimento, e para julgar e 
conhecer dos outros casos que occorrerem e snas

depemlencias ., dando os comp,ete11tes recursos· (*) 'J'ohno de 23 de Maio. 

na fórma da ordenàção. Qualquer das partes po-· 


Aos 25 dias ·do tnez ile Maio de 1-818, nesta Cõrte erém poderú requerer á Commissãct Miirta, para. 
Cidode de S. Sebastião do füo de J ancir&, na Casa do 

que julgue se he ou não caso de prohifüção; e J)cspacho· da In tendencia da Marinha, onde esrava presen

neste caso se lhe remetlel'<ÍÕ os autos no estado te o Cbel'e de Esquadra da /leal Armada, e Vicll-1 nten

em que estiverem, e o que por ella i'ôr decidid<Y dente da Matinba., José Maria de AlnH:iela, comigo Es


crivão au diante nomeado, foi dito pelo mesmo Chefe se executarú. . , 
de Esquadra e Vice-Intendente d:> Marinha, que queren§ '5. • Os escravos consignados á minha Real do dar execuçãb á real ordem na p!!ftli qoe lhe pertence


Fazenda; pelo modo presc1'ipto n(} sobredito, 7°' pelo alvará de 26 ele Janeiro de 1818, que regula o com

attígo do regulamento para às Commi.!tsões !Hh mercio prohibído de escravos relativamente ás arqneaçõe& 


ou medições dus noavios empregados no me~mo com.mertas, e todos os màis libertos pela maneira acima 
éio, e que foi def(!rminada por aviso qae lhe fõra expe

decretada, por não ser justo que fiquem ahand0 dido pelo mesmo Mihistro e ~cretai'lo de Estado dos

nados, serão entregues no JtJizo dà Ou.vidoria da Negocios dn Mat·inha e donJÍllÍ-Os Ultramarinos, ccJm data· 

Oornarca, e onde 0 t1ão houvel', naq1:1olle qae de l,j: flo C,OJTCIJte .füez, Se fhe olferecêra sábcr para. devi


da observancia e suá intelligem:ia, qual era a da dei'ermi•estiver encarregatI& da ·Con!ervatatia d-os lndfos,. 
nação do §' 6" do dito alvatá, na 9• linha, as pal.ivras 

, <1uc •hei por betn a!npliar tinindo-lhe esta ju.risdic .. mceditla pelo abtigo padrão• quando detet·ri1inLI' qne · 

ção, pat·a -ahj serem destinad(!)'.6-a servi<r como li~• sefa Tegulatla a carga de ei;cJ·avos à razão de cinco par caéla 

bertos por tempo de quato1,zo annos 1 ón em a.J~ dnns toneladas do porte de qualquer navio , por~ue 


não cons!àádo nesta Repartição de outro que não scia o gum serviço publioo de m111·,. fortalezas, agticul... 
que eslá em .áctuâl uso do quadrado de seis pés de 

tura e de offici<>s, com'é melhar convier, séblfo comprimento e >tres e meio ditos de latgo, lleduzido da• 

para issa alistados .nas respectivas Estações i ou tonelada cylindrica da mesma construcção, rcpresén

' 

) ' , ' , 
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:<las marcas feitas· com ferro no corpo dos escra
vos serão exccptuadas, e permittipas as ·marcas 
impressas com carimbos de prata. Será licito aos 
donos ou fretadores dos navios ; empregar no 
serviço destes caldeiras de ferr.o ou de cobre in
distinctamente, com tanto que estas aejão todas 
as viagens estanhadas de novo, o que se fiscalisa
rá nas 'Visitas que se hão de fazer a bordo . dos 
mesmos navios; e quando a bordo destes não 
possão andar cirurgiões para curar os escravos, 
pelos não haver, ou por outra razão cqui v"alente, 
serão os donos ou fretadores obrigados a trnzer. 
a bordo dos ditos navios pretos sangradores, in
telligentes e experimentados no tratamento <las 
molestias de que 01rdinariame'ntc são iofec~ados os 
aitos escravos, e no conhecimento dos remcdios 
proprios e adequados de que elles usão cm seus 
curativos, porque em todos estes objectos tem 
mostrado a expeJ'iencia sei· necessario declarai· as · 
providencias dadas naquelle alvará; que se obser
vará (com as sob reditas explica.ções) em tudo o 
mais que nelle he disposto. . 

§- 7. 0 Attendendo a que a mudaHça e alteração 
superveniente ao commercio dos escravos, pelas 
restricçõe.s ajustadas no sobredito tratado e con
vénção addicional, exige que em grande parte 
se alterem e modifiquem as disposições das anti
gas leis a este respeito feitas em attenção áqnella 
posterior mudança, pela qual muitas até ficárão 
sem ter applicação: hei por bem ordenar, que 
em todos os portos do füazil seja lfoito importar 

tada de vi"ª voz ao Exm. Ministro e Secretario de Esta· 
do a' dita circunstáncia' em attenção ao que fõra resol \·i
do e determinado de viva voz pelo mesmo Exm. Ministro e 
Secretario de Estado, que ficasse de oenhum e.ffeito o 
padrão por que se tem feito até agora as medições dos 
navios para esta carga; passando a medirem -se por pa
drão de seis palmos craveiras àe comprimento e trcs ditos 
de largo , que ·constitui-rã meia meqida ' de superficie 
da qual medida serão .marcadas quatro para cada cinco 
escravos, ou plano de doze palmos· para os rel'eridos cinco 
escravos, padrão deduzido ilo que be ordenado pelo regí
men to da Casa <lP Marco. 

Outrosim; em cumprimento do que e ordenado noh
1 

indir.ado alvará e mesmo§, fica sem elfeito o qne determi
na o alvará de 24 de Novembrc de 18.13, na contemplação 
de hum escravo em cada huma tonelada das que mais 
excedessem de duzentas e lmma .p·ara cima. Declarando
se tambem n~ haver alteraçãl) alguma quanto á fórma de 
descontar na geral medição a que contiverem os lugares de 
p'ermeio, que devem ser medidos e descontados. Em fé 
do que mandou o mesmo Chefe de Esquadra Vice-loten
dcnte, utc. 

Termo de declaração de 4 de Junho. 

Aos 4 dias do mcz de Junho de 1818, ·nesta Côrte e 
C_idade do Rio de Janeiro, na Casa do Despacho daJn- . 
tendcncia da _l\larinha, aonde se acha presente o Chefe de 

,Esquadra e Vice-lnte~dente da Marinha, José Maria de 
Almeida, comigo Escrivão ao diante nomeado, foi decla 
rado pelo mesmo Cb.efe de Esquadra e Vice-Int~ndcnte 
da Marinha,. que se faz nccessal'Ío saber. para in,teira in
telligencia da constituição do palmo que cumpée o actual 
pat;l.rão, para a 1I1edição dos navios que transportão escra
vos", mencionad!) no termo antecedente, que o dito pal
mo por que se deve graduar a corl'Cspoudcnte medida he 
de oito polegadas , das que doze f11zeq:t hum pé inglez ou, 
da Ribeira; pe.lo qµc 'mandou o..Cbefe de ,Esquadra e Vice- ' 
Intendente da Marinha lavrar o presente.tcrmq de dccl,a
ia~ ão. E eu_, etc. 

esera vos trazidos dos po1·tos em que fôr licito este 
commercio, e que os.fretes fiquem á disposição 
e convençã~ das partes. 

Este se cump.ririt como nelle se contém. Pelo 
que mando, etc. Dado no Palacio do Rió de Ja
neiro , em 26 de Janeiro de 1818. - REI com 
guarda. -Thomaz Antonio de Villanova Portu
gal. - Com Of registos comp~tentes. 

DECRETO DE 28 DE JANEIRO. 

' . Manuscripto authentico. 
1 

Havendo succeclido na Corôa do Reino Unido 
de Portrrgal, Brazil e Algarves e seus senhorios 
por faUecimento ela A ug·ustissima Senhora Rainha 
D. Maria Primeira, de boa memoria, minha Se
nhora e Mãi, que Deos chamou á sua santa gloria 
no dia 20 de Março de 1816, pelas onze horas e 
hum quarto ela manhã, e sendo justo que, confo1·-: 
me o uso antigo, costumes destes meos Reinos, se 
me faça o juramento presto e homenagem pelos 
grandes títulos seculares e ecclesiasticos vassallot; 
e mais pessoas de nobreza: fui servido nomear o 
<lia 6 do mez proximo futuro para esta solemnid11
de, que se ha de celebrar na varan<la que para este 
efl'eito se mandou le,«intar no terreiro do Paço , 
a cujo acto devem assistir todos os Tribunaes e 
fazer-lhe o mesmo juramento presto e homena
gem. O Chanceller. da Casa da Supplicação que 
serve de Regedo1· o tenha assim en~endido e faça 
exqcutar pela parte que lhe toca. Palacio d.o Rio 
de Janeiro, em 28 de Janeiro de 1818. - Com a 
ru~rica de El-Rei Nosso Senhor. ....:.... 'Consta de 
Liv. 1 º de R eg. das Ordêns R~gias, a fl. 228 v. 

AVISO DE 28 DE IA NEIRO. 

Manuscripto authentico. 

Forão presentes a Sua Magestade os officios que 
V. 1S. me dirigi o em data de 16 de Outubro, e 20 

de Novembro do anno proximo passado. E sobre' 
as du:vidas que V. S. propõe foi o mesmo Senhor 
servido résolver, que pela pronuncia que fez o D_€
sembargador José Albano Fragoso na devassa 
da commissão a que procedeu nesta Côrte, não 
est[L V. S. ligado a proceder, assim como nem pot' 
outra <ilg·uma, ou da devassa que se mandou tirar 
na Bahia, ou de qualquer outra que pelas justiças 
se tirasse nos respectivos territorios; mas se de
ve guiai· pelo r,onhecimento da ver'dade que V. S. 
ac~~ar pela devassa e averiguações a que- está pro
cedendo, e Pª"ª a qual as .outras servem de inforf ação· e corpo de delicto: que_ a respeito dos • 
secpiestros, da mesma fórma a V. S. compete m.an
da-los fazer, e ainda que lhe ·sej a dirigida carta de 
d.il igencfa em fórma para algum sequestro, ·sem
pr~ he da ~urisdicção que lhe foi especialmente 

,e0mmettida .o conhecer se . está no caso de ser. 
cmnp.rida, pr@cedendo isto muito mais quando a 
~não hou;v.er, mas sómente ollicio ou proced:ime.nto 
de outra alguma justiça ou autoridade, pois que 
lhe. pert,encl:! , o sustentar o procedimentp ou não:· 
e ·ruanto .ú duvicla se .daq,uelles que· já estão pre-. 
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~os ou esta vão qúanclo V~ S. princÍpiou··a sua de sal vos os dir:eitos' cios p.r0pdetaFi0s dellas, o qúal · 

~âssa, deve cohtfouar a prisão . até seremseoten prh.ilegio nowamen.te confirmei pela outra minha 

ciadc)s na Bahia, ou podem antes dj;so ser sol-' iaunedfata ,e .real resolti~ão de 16 do correnbe mei 

to,s, ten.do,se pela devassa e aveuiguações reco-' ele Janeiro dieste anne, tomada iguahnente em. 

nl1eci1lo a sua innooencia; ordena Sua ·l\iagestâde consulta do dito Tribunal: e hei por b.cm que as

que podem ser soltos, pois assim como por ser sim s.e observe e guarde. 

este c1:\me excepto, se dtrne prender sem . culpa Pelo que mando, etc. D.ado !lo. Rio d,e Janeiro, 

forrnada por qualquer suspeita,. tambem se deve aos 51 de Janeiro de 181&. -REl com g·uarda.

soltar quand() se reconhece q,ue essa suspeita não Com os registos competentes. 

foi fundada. O que partidpo a V. S. pawa sua in• 

telligeocia,. e poder proseguir sem empar'lço na ft 


AVlSO Dll 3, DE FEY:EREJRO.sua corm:nissão. Doos guarde a V. S. Palacio, do 

Rio de Janeiro, em 28 de Janeiro ele 1818. ..-- Manuscripto authc~tico . 

.'fhomaz Antonio de Villanova Portugal. 


Sexta feira 6 do .corrente, pelas,l hovas datar• 
de, se ha de· Gelehrar o acto Ja feliz A~clamação 

DECRETO Dll 29 Dll JANEIRO. de El-Rei Nosso SeCJJhor, e como os l\'linistrns çla 
Casa da Supplicação devem assistir a eUe: he o

Manuscripto nuthentico. 
mesmo Senhor servido qüe· se achei;n no lugar 
que lhes compete, que he nos dous primeirQs <lePor justos motivo~ que me forão presentes e se 
gráos aonde se acharáõ os outros Tribmiaes, porfizerão dignos da minha real consideração: hei por 
que no degráo saperiov estará sómente J) Senada.hem que os Escripturarios, Amanuenses e Pratj- . 
da Camara; o que V. S. fflrú presente na mesmacantes da Contarlol'Ía da Junta da minha Real J!'a
casa para que assim se execute. Deos guarde :\ V.zenda da Capitania de S. Paulo, em lugar dos or
S. Paço, em 5 de Fevereirp de 1818. -Thomazdenados q11P.até agora venci.fo, tenhão os 5eguin~ 
Antonio dP. , ViJ,Janova Perlugal.- Sr. José .detes: o primeiro Esc1·ipturario 4oo:t/:J' rs. por ann.o, 
Oliveira Pinto Botelho e Mosqueira. -Consta doos segundos '300,'fb rs. cada hum, os terceiros 
Liv. 1 º de Reg. das Ordens Regía:s, a fl. 229,2oo:tf; rs. , os Amanueo$cs 15o:tf; rs. , e os Pra


ticantes JOO:t/:Jrs., pagos pelos cofres da Junta da 

Real Fazenda ela me.;ma Capitania na forma do 
 AVJSO ,DE '5 DE FEVEREIRO. 
estilo. Tbomaz Antonio dl.l Villanova Portugal, 


Manuscripto authent)co.
do meu ConsP.lho, IUinistrn e Secretario rle Esta

do dos Negocios do Reino, encarregado da · Pre
 Illm. e Exm. Sr'.~El-Rei Nosso Senhor he 
sid"encia do Real Erari'1, o tenha assiín entendido servido CJ.Ue a Real .Junta do Arsenal do Exercito, 
e faça .exec1,1tar com despachos necessados,os Fabricas e Fundições faça entrar no exercició de 
não obstan,te quaesquer ordens ou disposições em · Almoxarife do mesmo Ari;enal a Joaquim Jos~ dâ 

.contrario. Palacio <lo Rio de Janeiro, 29 ele Ja
 Rocha, proximamente nomeado para, o dito P.m
neiro de 1818. --Com a rubrica de El-Rei NossQ prego, sem dependencia pe fiança que lhe man
Senhor. -Extra/lida do 1Liv. 4b deReg. de D~cretos dou exigir, visto haver já Sua Mages'tade conce..'. 
dos annos de 18.1ti a Junho de 1818, a fl. 259. 	 <lido a mesma isenção aó Almoxarife da Impres


são Regia, e ao Thesoureiro da Casa da Moeda; 

e na conformidade da lei de 22 ele Dezembro dé
AI.VARA' D.E 31 Dll JANEIRO. 
1751, os a~ustamcntos das contas mensaes coris

Coll. Braz. - Delgado. tituem a segurança dos recebimentos dos Almo
x:irifes e Thesourciros. O que V. Ex. farú p1'.e

Eu EI-Rei faço saber aos que o presente alvar4 sente na sobredita Real Junta para que assim ' o 
com força de lei virem, que tendo consideração execute. Deos guarde a V. Ex. Paço, ein 5 de 
ao favor qu~ merecião os mercadores e.stabcleci Fevereiro de 1818. ~ Thomaz Antonio de Villa
dos nesta Côrte para não serem despejados das n.rva Portl!gal. :-- Sr. Vicente · Antonio ele · Olh 
casas e lojas de sua habitação e comme11cio p,or veira. 
causa dos graves da,.1;nnos que rece.berião com as ..repentinas mudanças,, e t;imbem a ser oneroso 

DECRETO DE 6 Dll FllVllREIRO. ,que se marcas_~e o arruamento determinado P,elos 
' estatutQs da .Mesa do Bem Commum.: foi servidQ, Coll. Braz. -Delgado. 
coi1Coro;iando-me com o parecer da Real Jun
ta df> Comrpercio, AgTicultura, Fabricas e Ní!ve Querendo dar ao ,povo da éidade do Rio de Ja- ' 
gaçãp deste Reino do Brazil «"domínios Ultra neiro huma demonstração da minha real bene
marip os, em cons,u1ta que sobre esta materia volencia, pela occasião da m.inha Cúl'oação nesta 
!llhio á minha real presença, de or<lena,r pela . Cii;ladç: hei por bem que ,todo~ os seus .hab.itao
pi.inba i~rmqdiata e real re.soluç~o de,18 de Julh{> .tes fiquem gozand.o de ora em diante do pr.ivilç_gip 
de 18.09, que os mercadores, sendp matricalados de apo~entadoria passiva; e aqueljes , g:u:~. t.Lverem · 
pela .,rnesm.a Rea)..Jµnta, tive$sem provisoriamen~ servido ou servirem na 'Ca~ara e q;i.,;iis. Ciirg;os d~ 
nesta, Côrte .e gozassem o privilegio die aposenta .Gqv~rnança da mesma Cidade, f!caráõ,.,g,o,zanftq 
doria ,pa,s~iva, nas casas ·e lojé\S em gl(le habitass~h:i, .~os privilegi'os concedidos pela ordeq!lrÇãi;>. do Rei• 
e conserv.assem o seu negocio, ficando porém no, Uv:. ~·, tit. 58.' para os, .Fidalgqs. r~s~s Ça-

TON:O II. 77 
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306 ANNO DE 1818. 
seiros e-Lavradores. A Mesa do Desembargo do 
Paço o tenha assim entendido e execute pela par
te que lhe toca. Palacio do Rio de Janeiro 1 em , 
6 de Fevereiro de 1818.-Com a rubrica de Sua 
~fag·estade. · 

DECRETO DE (j DE FEVEREIRO, 

Coll. Braz. - Delgado. 

Tendo-se celebrado o acto da minha Acclama
macão e exaltacão a0>Trono destes Reinos, e e-o
nhecendo pela; vivas demonstrat ões do meu po
-vo, da nobreza, dos Representante: das Camaras 
e corporações que a elle concorrêrao a prestar o 
juramento1de preito e homenagem, a amor e lea_l- , 
dade que tem á minha real pessoa, á monarch1a 
e ao nome portuguez: querendo demonstrar-lhes 
quanto me forão ~gradaveis estes fieis sentimen
tos; hei por bem que as devassas a qu~ se esta'' ª 
procedendo em Pernambuco, ou em outFas·quaes
quer terras, pelos crimes que alguns malvados t1·a
zendo de longe o veneno de opiniões destruido
ras e querendo infeccionar a nação portugueza 
qu; acabo de ver que se acha illeza, commettê
rão contra o Estado, conspirando-se e rebellan
do-se contra elle; cessem no seu proseguiment0 
e se hajão pl!lr'fecha.das e concluídas, para se pro
ceder sem outra demora a julgar os culpados pelo 
que por ellas já constar' e :egunclo _as sua_s c1.1l
pas merecerem, pois que nao perm1tte. a 1ust1~a 
que crimes tão honoros0sfiq11em impumdos. Nao 
,se procederá consequente~en~e a prende~ ou se
questrar a mais nenhum rco_: a1~da q~1e pelas mes
mas ·4evassas já se lhe tenhao lormal1sado .~ulpas, 
excepto tenclo sido dos cabeças da rebelhao. ~s 
que tiverem sitio presos ou sequestrados depois 
da datà deste dia, serão soltos e r elaxados os se
questros ; pois c1ue he minha tenção que ~ jus
tiça sómente prosiga conrra aq_uelles que Já se 
achão presos , e· todos os mais fiquem perdoacl'os. 
ainda que tenbão commettido culpa provada, â 
h cepção sómente dos sohredifos j'á exceptuados. 
A Mesa do Desembargo d'o Paço assi'm o tenha 

.~ntendido e execute pela parte que lhe toca, e aos 
J uízes da alçada e mais autoridades a quem com
piite , mando expedir as ordens necessarias. Pa
Jacio do Rio de Janeiro, em 6 de Fe,•ereiro de 
j 818. -Com a rul'irica 1le ~!-Rei Nosso Senhor. 

Na mesma data expedirão-se cartas regias aos 
Governadores, etc., para a execução das di'sposí
:9ões contidas neste deereto . -Reg. a fl.. 55 v. do. 
l~ iv. 6. 

DECRETO DE 6 DE FEVERE(R9'. 

ManuscriptO' authenrico. 

Sendo muito proprio do paternal amor· con;ii 
t)UC tenho regido e rejo os .meu·s ' 'a:_sallo's ' ·que 
neste faustissimo dia da minha coroaçao e solem
lltl exaltação ao trono dos meu~ Reinos, eu faça eX'
pcrimenfa.r os effeitos da minha real cle'me~cia 
e piedade, qúanto fôr compafrvel e~~ a eqm_da
ue e justiça' áquc,lles que transgrcd1raoas 1 eis e 
se aelião mcursos em as suas penas : hei por bem 

fazer mercê aos presos que se acharem por cau
sas crimes, não só nas cadêas publicas elo Distric
to da Casa.<\] Supplicação, e dos das B.elaç?es da, 
Bahia e tllaranhão, mas tambem nas cadeas de 
todas as Comarcas deste Reino do Bra'lil, de lhes 
perdoar linemente por esta vez, não tendo ell~s 
mais partes que f! Ju~ti'ça, todos e qu~esquer c~1-
mes pelos quaes est1verem presos, a excepça<> 
dos seguintes, que, pela gravidade delles, e pelo. 
que c0nvcm ao serviço de Deos e bem da Repu
blica, se nãti devem isentar das penas da lei, a 
saber: blasf'emar de Deos e dos Santos, incopfí
dencia, moeda falsa, falsidade, testemunho falso , 
matar, posto que não ferisse, 01:1 ferimento seguin
do-se aleijão, on amputação de membros, ou sendo 
feito no rosto com tenção ele o fazl:!r, e se com effei
to o fez ; morte commettida atraiçoa1famente, pro·· · 
pi nação de nneno, ainda que morte se não h~ja 
seguido ; pôr fogo acintemente, arrombamento 
de cadêas, forçar mulher, soltar os presos, sen
do carcereiro, por vonlade ou peita; entrar em 
Mosteiro de Freiras com prop0sito e fim desho
nesto, ferir on espancar a qualquer Juiz, posto 
que peclanco ou vintenarfo seja, sobre o ~.eu offi
eio; impedir com effcito as dilig·encias da Justiça,,. 
usando para isso de força; furto feito com vio
lencia de ' ciualquer qualidade que seja; e. ultima
mente, o crime de ladrão formigueiro sendo pela 
terceira vez preso : e he minha real ' 'ontade e 
intenção que, exceptuando o~ crimes que ficã0
declarados, e que licárão nos termos ordinario11. 
da ~ustiça, t0dos os· mais fiquem perdoados, e a~ 
pes,soas que por elles estiverem presas em tocl~11 
as referidas cadêas, sejâo livremente soltas, naci 
tenpo parte mais do que a Justiça, .<:u havendo
lhes dado perdão as que as poder1ao accusar, 
posto que não as accusassem, ou constando que 
as ha para as poder accusar; ficando comtud0 
nesJe caso sempre salvo o direi.to das mesmas p_ar
tes para as poderem accusa\·, querendo-o ; par
que a minh~ intenção hc perdoai· sómente aos 
reforiclos presos á satis(ação da Justiça, e não 
prejudicar as ditas partes _no di~eito q_ue lhe . ., 
per•~encer; e q.1H~rendo ampliar m_a1s est~ i~dulto~ 
soJíl servi.do que nos termos acima relendos, 1t 

com as mencionadas excepções, elle se extenua 
aos réos que an'dão fugiti''ºS, ausentes ou homi
·sfados, que· dentro d'o termo d.e seis mezes, estan 
·clo· 1neste Reino, ou de hum anno, achando-se 
fóra delles, contad'o da publi·ca!~ão na cabeça da 
Co1

1

narca em que- se acharem, ou na mais visinha , 
estando f'ôra d'o Reino, se apresentarem ús res
pectivas Justiças, as quaes deveráõ d,ar conta aoK 
Ma~istrados, ou Tribunaes onde penderem ~s 
su:a~ causas, para .que se· proced'a á d~cl~raçao 
d'esle indulto; e para huns- e outros cr1mmosos 
se haverem por pet•tl'oados, seráõ suas culpa~ 
víst~s pelos Juízes a· q-ue tocar, e julgado este 
perdão conforme a eltas ria fórma ·da cost~1me. 
A N\esa d'o Desembargo do Paço'· etc; , Palac10 d·o 
ltio de Janeiro, em ·6 de Fevereiro· de 1818. 
t:om a rubrica d'El-Rei Nosso Senhor. -A'cha-s'f 
·a 'µ. 5 r v. do Liv. 2·· de Reg. de Decretos e A lvard's. 
izue baixdi·ão á Mesa do Desembargo do Pafo.. 
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DECRETO DE' 6 DE FEVEREIRO. Antoni·o de Villanova Port.ugal. - Cóm os registos. 
competentes. ' 

' Manuscripto authentico. , 
1 

Querendo, neste faustissimo dia da minha glo ALVA.nA.' DE 6 DE FEVEREIRO. 

Hosa .coroação, manit'estar a minha real clemen
Coll. Braz. - Delgado.cia e piedade : hei por hem fazer mercê a Diogo 


Soares da Silva Bivar, que $e acha preso na Eu El-Rei faço sab~r aos que este alvará vi
 ..Fortaleza de S. ·Pedro da Cidade da Bahia, de ~ rem, que querendo <lar hum authentico testemu
eommutar-Ihe para a Capitania da Bahia, o de nho ao Leal Senado da Camara da Cidade de 
gredo em que foi condemnado para o Rio Sen Macau, da consideração qne elle merece pelos 
na. · A Mesa do Desembargo do Paço, etc. ' Pa
lacio do Rio de Janeiro, em 6 de Fevereiro, de 
1818. -Com a rubrica d'El-Rei Nosso Senhor. 
-Acha-se a f!. 25 do Liv. 2° de Reg. de Decretos e 
Alvarás que 'baia;á1·ão d jVIesa do Desembargo do 
Paço. 

DECRETO DE 6 D.E FEVEREIRO. 

Coll. Braz. - Delgado. 

'J.'endo-se celebrado o acto solemne da minha 
11cclamação na successão da Corôa destes Reinos, 
e reconhecendo sei- graça de Deos Omnipotente, 
e huma poderosa protecção da Providencia que, 
depois de tantos perigos, tem salvado a Monar
chia; e querendo que fiqtie perpetuada a memo
ria de tão cxtraordinarios srrccessos, e da devo
ção que consagro a Nossa Senhora da Conceiçã<}, 
invocada por Padroeira destes Reinos pelo Senhor 
Rei D. João IV, meu predecessor e avô: tenho 
determinado instituir huma Ordem Militar ela 
Conceição, tle que ficará sendo cabeça da Or~ 
'dem a Capclla Real de Nos8a Senhora da Concei
ção de Villa Viçosa, na Provinci'a do Alemtejo, 
e ter~ as differentes Ordens de Gram-Cruzes, 
Commendadores, Cavalleiros e .Serventes, em 
numero prefixo, como se exporá nos escatutos 
que lhe hei de dar; sendo as Gram-Cruzes desti
nadas para os ~itulo~, as c'ommendas para os que
tiverem filhamento de Fidalg06 na minha Real 
Casa, e semelhantemente as mais Condecorações. 
A Mesa da Conscicncia e Ordens o tenha assim 
entendido, e formalisand'o os estatutos e mais 
providencias precisas para a sua execução, os 
faça subir em consulta á minha real presença. 
'Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Fe,·ereiro de 
i818. -Com a rubrica de Sua Magcsta<le. 

•UVi\RA.' DE 6 DE FEVEREIRO. 

Coll. Braz. - Delgado.• 
Eu El-Rei faço saber aos que este ai vara 'Virem, 

que ,-querendo distinguir com aisignalada mercê 
a Camara desta Cidade do Rio .de Janeiro, que, 
além de ser a da Capital d1> Reino do :Brazil, teve 
'ª honra de assistir á minha gloriosa coroação, e 
jurar pelos habitantes da mesma Cidade, que me ' 
derão as maís fieis e decisivas provas da sua leal
dade e 'amor á minha real pessoa: hei por bem e 
me praz fazer-lhe mercê do tratamento de Se-
n horia. • 

E este se cumprirá como nelle se contém, etc. 
"Dá.do no,. Palacio do Rio •de Jan~iro, em 6 de 
Fevereiro de 1818.-RE.I com guardl. -Thamaz 

seniços que me tem prestado no desempenho das 
Commissões de que se acha encarregado, e espe
cialmente pelos fieis sentimentos de amor e leat
dade que mostrou á minha real pessoa, man<lan
do de tiio longe hum Deputado para 'felicitar-me 
pela minba exaitação ao Trono, e para prestar 
por elle o juramento de preito e homenagem, 

' neste faustissimo dia da minha coroação: hei por 
bem fazer-lhe mercê do tratamento de Senhoria. 

E este se cump'rirá como neHe se contém, etc: 
Dado no Palacio do Ri'o de Janeiro, em 6 de Fe
vereiro de i818. -REI com guarda. -Thomaz 
Antonio de Villanova Portugal. -Com os registos 
competentes. 

A.LVARA.' DE 6 DE FEVEREIRO~ 

C oll. Il-raz."- Delgad~. 

Eu El,..Rei faço sabe~ aqs que este ~!vará vi
rem, que tendo m()ftrado a experiencia ser des
necessaria em Angola, pa.ra a hoa e prompta ad
ministração da Justiça, a seP.aração que se fez 
da Vara do Crime da do Civel, e que sem incon
veniente do meu real serviço, do interesse dos 
povos, e da segurança publica, 'podem ambas 

· estar unidas, e conhecer o Juiz de Fóra do Cível 
das · causas Crimes: hei por bem extinguir o 
lugar de Juiz d·e Fóra do Crime de Ango·la, fican
do d' ora em diante reunida, como dantes, a 
Jurisdicção Criminal ao Juiz de Fóra do Civel _, · 

· e exercendO' o Ouvidor daquella Cari:tarca O' lugar 

de Juiz da Alfandega. 


Pelo que mando, etc. Dado no Patacio do Rfa 
de Janeiro, em 6 de Fevereíro de 1818.-RE1 
com guarda. - Com os r·egistos competentes. 

PROVISÃO DE 11 DE FEVEREIRO.. 

Manuscri:pte autheotieo• 

Tbomaz Antonio de Villanov.a Portugal, etc. 
Faço sàber á Junta da Real Fazenda da Capitania 
do Espírito-Santo,. que El-Rei Nosso Senhor, at 
tendendo ao requerimento de Antonio Joaquim 
Nogueira da 6-ama·, Escrivão Deputado da mes
ma Junta, sobre a duvida em que havia entrado 
dos emolumentos que lhe deverião competir pelas 
cartas de data~ mineraes, e titulos dos Guardas 
~óres, que devem ser passadas pela Secretaria 

/ da mesma , .unta, em conformidade do que estít 
determinado. na carta i·egia de 4 dé ~ezemhro de 
1816: foi serv,ido determinai· que sejão ·os emo-
Jumentos' regulados pelos que estão estabelecidos 
em l\_fínas Geraes, a razão de 8./1)400 rs. po1·· cada 
bum título. O que a Junta assim teriÃ en,tendido, 
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e sem duvida alguma o executará. Ahdr·e José 
Campos a fez :io Rio de Janeiro, em 1 1 de Feve
reiro de 1818. -Marcellino Antonio de Souza a 
fez escrever. -Thornaz Antonio de Villanova 
Portug·al: -Ea;tralzida do Liv. 5° de Reg. Geral 
das Ordens expedidas d.s Juntàs da Fazenda, a fT.. 72. 

J>ROVISÂC9 DE 12 DE FEVEREinO. 

.. Mannscripto authelltico, 

Thomaz Antonio ele' Villanova Portugal, etc. 
Faço saber á Junta da Real Fazenda da Capitania 
da nabia, que sendo presente a El-Rei Nosso Se
nhor a duvida em que entrou a .Junla ~obre a exe
cução da provisão de rq de Fevereiro do anno pro· 
ximo passado (*), em que se determinava 9 pa
gamento ao Uispo das Ilhas de S. Thomé ç Prín
cipe: foi o mesmo Senhor serv ido mandar decla
rar {t "mesma Junta haYer-se pag'O pela Thesoura
ria !\\ór do Real Era rio a quantia de I :5oo:tf; réis 
de hum' anno. de congrua, que se adiantou rro so
bredito Bispo, além de .1 :ooo:tf; réis que jli ha,·ia 
recebido de ajuda ê!e custo para o seu transporte, 
e 205:tf;8oo réis de dcspeza feita e.oro as bulias do 
mesmo. O que se participa á dita Junta para rrue 
haja de executar a sobreclita pro1·isão de 1{1 de 
Fevereir.o do anno pro.ximo passado, fazendo o 
necessario desconto elas quantias acima me1~cio
nadas, sem duvida oú embaràço algnm. Pedro 
José da Camara a fez no Rio de Janeiro, em 12 
de Fevereiro de 1818, Marcellino Antonio de Sou
za a 'fez escrever.-Thomaz Antonio de Villano
' a Portugal. .,,_ Ewtr(lYzida do Liv. 5 d6 Reg. Ge
ral dâs Ordens expedidas ds Jtmtas de Fazenda, a 
ft. 72. 

RESOLUÇÃO DE 4.6 DE FEVEREIRO, 

Manuscripto authentic'o. · 

Luiz Pereira Sudré, Escrivão da Camara e Si
sas da Cidade da Bahia, representou a respeito da 
divisão dos beAs para o pagamento da sisa . O Juiz 
dos Feitos •da CoTôa e Fazenda, distinguindo os 
bens em movei's e immoveis, comp're'hende na 
segunda classe não só os terrenos e todos os cor
pos a elles unidos e -ad,he1·ente$, em quanto assim 
se conservão, como são os edificios, arvores e 
f'ructos, po1· sua natureza ; mas tambem os 
que, ,pelo destino e applica_ção que delles faz 

('l O Conde da Bailca, etc. Faço·saber á Junta da Rea1 
;Fai1•nda da Capitania da •Bahia , que pelo Real !Erario re
querei! J;>. Frei Bartb,olo·men dos Martyres, Bispo das Ilhas 
de S. Tbome e .Príncipe , se expedisse a •necessaria ordem • 1 r d d' d _,para ser pago pe o Cfol1re o ren 1mento as,mesmas 111''Is, 

;.eristedte nessa Capirania, desde o ili'a 15 de Março üo 
1anno prorirno pnsado, em, que foi confirmado em Roma 
•Rºr )3nlla Pontificia; e tendo-se consideração ao ..dito re· 
qu~rimento• : foi ·EJ.Rei N.1sso Senhor servido determinar, 
que a' Jnnta mande abrir o hecessaÍ'Ío âs[tmtamenro na 


~ respectiva folha ,'Parn ser o supplicante pág'o da congrua 

que lhe compete 'na fóvma do estilo. O que a Jnnta assim 


. /l!l'.c~utará. Antonio de Bal'ros Seixas Cardoso ~ou reiro a 

foznoRiodeJaneiro,em14dc 'Fevereiro 'de1817.-'Mar· 

cellino Antonio de Sotrza a fez éscrevér, - Conde ·d.a 

·:Barca. 

o proprietario, ou pelo !êu proprio objecto, lhe 

são applicados, como sã<> os instrumentos de 

agricu ltura1ir Utensis de engenhos e alambiques, 

applicados ira1·a a laboração dos dit<>s ,estabeleci

mentos; e tinalmeute o usof'ructo das cousas 

immoveis, servidões e as acções· que t,endem a 

revfodicar algum bem immovel. Não podend<> 

enu;ar em duvida que todos elle~ estavão na com

prehensão do alvarú de 5 de Junho de 1809, es

tabelecendo-se no § 1° o· pagamento ~la ,isa de 1o 


- por cento de toda~ as compras, ' 'enclas e arrema

tações de bens de naiz que se fizerem cm todo es

te Estado d o Brazil e domínios ultramarinos; 

c!'aro eslii que não excepluou bem algum immo

vel, e por consequencia comprehen<leu tudo 

quanto na censura ue direito he considerado como 

immovel e ele raiz. He manif'eslo pois o damno da 

Real Fazenda na arrecad&ção deste imposto na 

Capitania da Ual1ia, e deve-se por tanto passar as 

ordens necessarias á Junta da mesma Capitania, 

,Pªra indemnisat· ii Real Fa:1ie.nfla com a cobrança 

effcoli va das sisa~ que se ,tem deixado de ?obrai· 

pela mil intelligencia do citado alvarú, que com

prehendeu ua sua sancção todos os bens c'Ie raiz 

como raes considerados em direito e em todas as , 

legislações conhecidas. O Procurador da Corôa 
e Fazenda respondeu: Conformo ·me, para que se 
declare assim a verdadeira iutelligencia do § 1 • 
do alvarú de 3 de Junho de 1809; ordenando-se 
que assim se observe inviola,velmente para o fu
turo, sem se retrotrahir ao pr"!terito para as in
demnisaçóes apontadas pelo M~uistro informante; 
pi>is,. l:tinda que os O.fficiaes encarregados eles- · 
ta arrecadação, procedêrão com positivo erro 
ela respectiva legislação actuál, este procedimen

1 • 1 d .to, quanto ao pretento, ia e tornar-se mmto pe
sado e desagradavel aos porns; e não he con-. 
forme com as beneficas e benevolas intenções de 
Sua Alteza Real. Como porém Lerá aconteci,do 
que se tenha ,procedi1lo com a mesma errada in
telligencia do referido alvará e~ alguma~ outras 
terras, com prejuízo manifesto da Beal Fazenda, 
serii conveniente, ,para que este cesse inteira
mente, que a sobredila declaração da. verdadei
ra i'ntelligencia do mesmo alvara se faça por ou.
tro que seja geral, como já em ca,sos semelhan
tes se tem praticado em resoluções de. consultas 
deste Conselho, levando-se este por consúlta á 
presença de Sua Alteza Real. Parece ao Conse
lho, não se conformando com a opinião do Mi
nistro informante, nem com a resposta do De
sembargador Procurador da Fazenda, levar este • 
negoció á soberana presença de Vossa Magesta

de, para baixar.do Trono aquella delibernção que 

VossaMagesta.de hou verpe-r li>em e julgar mais con

· l · l l fl · vemente ao seu•rea serviço, ao Jem e os seus • 1e1s 
1 

vfssallos •e ú prosperidade desté Reino e de sel.lS 

Estados. Nas nossas leis patrias não se acha rlefi

º !"do 0 que .·se .devia en~end,ei: p,0r bens de na:iz; a 

ºtd, no liv. 5•, tit. 1..7 no principio, e no ·Liv. 4~, 


.., 
-t:i'. lj8 § 8, manda considerar come J:>ens 1clc ·raiz 

-.. a~ rendas annuaes, a.s pensões e as locações de 
.mais de dez annos i; ,e isto •para . effeito -de ser 

.1 l · d "d b b d
ófllO º'' itig'li> º' .roari o \SO Te ens esta .natú
r~za, sem , e:iQp1·és~a outorga da mulher. Os ·es
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tilos de "julgar,. em qufl ·na falta ele lei p<1tria., !funda 
o Ministro i,nformante a saa <opinião., são dedu
zidos principalmrnte cios princ(piop fl} direito ro
mano. A carta de lei de 9 de Setembi•o de 1769, 
declara no§ 9 quê os Romanos não ti verão o me
11or conhecimento do commercio., da navegação, 
ela arithmetica politica e da economia do Estado; 

·não são por tan~o aqueUes princípios que podem 
servir de guia s1,Jg;ara na ioter,pretação das leis, 
que na admioistr~ção ,pu11lica sãe fundadas . nos 
.princípios Àa ari,t'hmetica política e da eeonomia 
do Estada. 

A boa rnião, a _que a mesma lei manda recorrer 
para a inteFpretaçião das, leis, mostl'a que por 
bens de raiz se <levem entender aquelles que por 
sua natureza são induibitavelmel)te immoveis, os 
.p redios rusticos e urbanos, assim como o.s que 
destes dependem para poderem existir as arvmes 
e os fructos pen.dentes . . A philosophia dos Juris
consultos Romanos, embaraÇada com as questões 
de mixtão, ôH confusão de cousas moveis unidas 
a cousas immoveis, inventou as duas ultimas 
especies de bens immovcis , como expõe o mes
mo ·l\'linistro informante; porém esta imenção oq 
ficção, que teve e tem por objecto determinar as 
acçõ·es com que taes bens se deveráõ pedir em 
J uiw, he indiíferente para o bem do fütado que as
sim se siga e se execute. Não he porém assim no caso 
presente, em que se trata de determinar os oh
)ectos sobre os quaes deve recahir o pagamento 
ela imposição da sisa. Este tributo recabe não so
bre o valdr . dos produotos dos bens de raiz, ou, 
na phrase dos economistas, sobre os pro<luctl>s dos 
capitaes, mas sobre estes mesmos capitaes que 
constituem e formão a base da 1·iqueza de tCldo 
Estado, reduzindo os mesmos capitaes a hum de
cimo menos elo seu valor real. 

He sabido que as impósições desta natureza ti 
rão a facilidade das vendas e compras dos bens · 
sobre que ellas recabem e produzem climinuição na · 
consummação; porqlle quem tem pouco não póde 
gastar muito , sem arruinar a sua fortuna; qual 
quer destes inconvenientes he ruinoso e contra
rio á prosperidade elo Estado. Estes inconvenien
tes devem ser maiores ne~essadamente, huma 
vez que se der huma interpretação extensiva ao 
alvará de 3 de .Junho de 1'809, e nesse caso não 
só devem ser ohjecto para o pagamento da sisa, 
as machirias e mais utensílios das fabricas de en
genhos e alambiques, como entende o sobredito 
·Ministro •informaHte e Procurador da Fazenda,. 
mas igualmente os bois e cavallos, e tudo quanto 
he preciso para a laboração daquellas fabricas e 
alambiques. O Conselho está fümemente persua
dido {Jue todas estas ponderosas considerações fo
rão presentes a Vossa Magestade, que, pesando 
na sua alta sabedoria os sobreclitos inc0nvenieo
tes, e a necessidade ele prover sqbre o augmento • 
das rendas publicas, ordenou pelo sohredito iil
-vará, que da compra e venda dos 'b(!ns de raiz se 
pagasse a •sisa por inteiro ·, e meia sisa da com
pra e venda ·uos escravos -ladinos. Esta ·excepção~ 

.mostra 	claramente que a sisa inteira recahe sobre 
os bens que, por sua natureza, são indubitavel
mente immoveis, ou que dependem destes ·para 

TOMO II. 

poderem existir; e que marcando a lei os bens 
moveis que, pelo seu .destino, devem se.r c,onside
rados como bens immovei.s para pagar meia sisa, 
todos os outros que não forão expressamente di:
c)árados n<1 lei como immoveis, se devem . con
siderar, segundo a sua natureza de bens moveis, 
livres do pagamento da 'imposição da sisa por in
teiro, ou da meia sisa. 

Ao C,onselheiro Francisco Baptista Rodrigues 
parece o mesmo que respondeu o Desembargador 
Procurador da Fazenda, conformando-se com a 
informação do Desembargador Ministro infor
mante' sobre a intelligencia do que he ou são 
bens moveis e de raiiz, p0rque sempre se enten 
deu que os bens moveis são aquelles que se podem 
mover de lugar a lugar, e que muitos, sendo de 

. sua natureza moveis, o deix-ão de ser rela appli
cação dos homens, assim se vê por direito com
mum na lei primeira n·. de tigno juncto' e as
sim o entendêrão sempre os Doutores, como se 
póde ver em Sabellio, verbo moventia ~ numero 
4º, citando a muitos outros Doutores que assim 
e entendêrão. Rio, 21 de Janeiro de 1818. 

Resolução.- Como parece 'ao Conselheiro Fran
cisco Baptista Rodrigues. Palacio da Doa Vista, 
16 d.e Fevereiro de 1818. -Com a rubrica de 
Sua Magestade. -Adia-se no Liv. l º de Reg. de 
Oonsultas do Consetlw da Fazenda, a fi. i o5 ate 1 o5. 

DÚRETO DE 20 DE FEVEREIRO. 

Manuscripto authentico .• 

Constando na minha real presença os ineom
m<Hios que soffrem os viajantes na passagem dos 
Rios Parahyba e Parahybuna, sendo esta feita 
em barcas ou canôas, principalmente no tempo 
das cheias destes rios, e querendo facilitar e pr.o~ 
mover as reciprocas communicações dos . meus 
vassaUos, para bem do commercio e agricultura, 
que não podem prosperar no interior deste vasto 
Reino sem que se ponhão em bom estado as 
estra<las, e se construão pontes nos Rios que as 
separão, e se tornem navega veis todos os que o 
poderem ser pela devida applicação dos meios a 
es~e fim empregados : sou servido ordllnar, que 
@ p~oducto do i1I1posto que até agora se tem co
brado p,!lra a obra ela Serra da Estrella, offereci
do pelos que da Capitania de Minas Geraes tem 
de vir a esta Provincia do Rio de Janeiro, seja 
applicado para a despeza da construcção das pon
tes nos Rios Parahyba e Parahybuna·, e para o 
melhoramento da estrada que pela Serra da Es
tr'ella se dirige aos dito~ rios, e,m toda a extensão 
d-o Districto desta Pr-ovincia dCY Rio de Janeiro, 
até se communtcar á nova estrada que . fôr neces - · 
sario fazer com a antiga , ainda que este enco9
tro se e:fl'ectue no Distrioto da Capitaqia de Minas 
Geraes. E porque me foi constante .que José . .N.n
tonio Barbosa Teixeira , actual Administrador 
dos direitos das passagens dos ditos rios, e do 
imposto para o caminho da Serra, me tem servi
do com honra e zelo : hei outrosim por bem en.
çarrega-lo da administração destas tão importas
tes qbras, dando regularmente: conta, pela Mesa 
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do Re'al .Erario, do seu recebimento e clespeza, e 
pondo em pratiea as instrucções' que ao mesmo 
fim lhe forem dadas na respectiva Contadoria 
Geral. Thomaz .Antonio de Villanova •Portu
gal, etc. Palacio do Rio de Janeiro, ·em 20 i:le 

·Fevereiro de i 818. -Com a rubrica d'El-Llei 
Nosso Senhor. ~Err:trahid<i do Liv. 4º de Reg. de 
Decretos dos anno.ç de 1814 a Junlw de 1818, a 
'fT, . 260 v. . 

RESOLUÇÃO DE 20 DE FEVEREIRO. 

Manuscripto authcntico. 

' Sobre os requerimentos de Luiz Gomes Anjo, 
em que, po1· immediato recurso a Sua l\fogestade, 
se queixa das decisões proferidas na Casa. da Sup
plicação, na causa em que contende com Dias 
Yiµva e Filhos, e requer a emenda dos Acordãos 
que julgárão procedente a glosa, ao Desembar
gador Paulo Femandes Vianna parece, que todo 
o processo que se fez sobre a glosa foi inteiramen
te nullo, e se eleve por isoo mesmo considerar 
como não existente para se trancar, e fazer-se de 
n ovo decidir a glosa por cinco Juízes, que não 
sejão nenhuns dos que já intervierão neste nego~ 
cio; porque tendo a lei de 18 de Agosto de 1709 
'p11escripto a forma porque as gfosas se dcvião jul
gar, ella se não guardou com a nomeação que fez º 
o Presidente, que estava nessa sessão de sete J üi
zes em lugar de cinr.o, que só deveria metter na 
decisão. Quando a lei prescreve a forma porque 
qualquer acto judicial se deve fazer, he consequen
te necessario que, preterida·ella, fica nullo e de 
nenhum effeito esse acto, que assim se fez, e mui
to mais quando com tal numero de Juízes arbi
trariamente dados, se difficultou o direito das par
tes que podião mais facilmente ajuntar tres votos 
-uniformes para se vencer em cinco do que ·com 
sete. Igualmente se progredio Co!Jl igual nullida
de na decis_ão dos embargos que se puzerão a essa 
sentença, visto que para os decidir deixárão os 
m esmos sete, e se metteu mais hum Juiz para en
cher o numero de oito. Não be porém essa a fbr
m a da lei que manda que esse!> embarg-os se de
cidão por oito Desembargadores, que se nomea
r áô com as mesmas qualidades de bom conceito. 
e saber que tinhão os outros; e este modo de se 
expressar pela lei, faz crer que quer que sejão di
versos ~ e não 'aquelles mesmos·; nem he extra
nho que a lei caminhasse com toda esta cautela 
cm materia ele tanta ponderação, como he a de 
j ul~t· hurna glosa que não se póde considerar as
sim bem decidida, e pór issó se lhe deve d.ar ele 
novo o andamento pelo .modo com qne :vai con
cebido este meu parecer' para se não alterar (> 

direito que as partes temadquiri<lo na•exacta exe
cução da lei, para não serem agraciados por meios· 
éxtraordiriarios, tendo ainda os ordinarios que a 
:rn~sma lei outorga, e para finalmente se cliscuti,r 
a boa ou má razão da dita glosa, sem me precisar 
ele tratar <lo.' merecimento della, que a lei confia 
de mais vozes no feito. 

·Resolução; - Como pareêe ao Desembarg.ador 
Paulo Fernandes Vianna. ·Palacio, ela Boa'- Vistá, 
2<Y de Fe11ereiro cle '·18-18. -,Gom' a 'rnlwíca do 

l;I 

Senho1·D. João' VI,_:._Aolia-seaf1.. 104v. doli-v; 
5° de Ctmsuttas da Me~a do Desembargo·~do Pa~o, n.i 

Secretaria r/t,J;nperio. ' 

IIESOLUÇÃO DE 25 DE FEVER.EIRO. 

Manu<cripto authen~ico. 

Senhor. -Em observancia da real e immediata 
resolução de Vossa Magesta.de, tomada em con
sulta de 20 de Ag·osto de 1816, em que Vossa 
l\iagestade foi servido mandar qne ésta Junta ar
bitrasse a gratificação qné merecia o Sargento. 

• Mór José Caetano Pereira da 	Silveira, esta .Junta 
tem a honra de repPesentar à' Vossa Magestade, 
que este (') fficial; dfatincto pefos seus conheci
mentos theoricos e praticos da saa arma, foi es
colhido no seu Regimento como capaz de desem~ 
penhar o negocio pai·a que fõra requerido, e que 
achando-se empregado em huma Cómmissão Mi- ' 
litar dentro deste Arsenal, a qual, além de sei· 
trabalho&a pelos objeotos que encerra, exige huma' 
diaria e eITectiva residencia; est<Í pot· isso na 
comprehensão do pland de 12 de .Junho ele 1806 , 
para ser contemplado . em huma commissão <lc 
residencia, na conformidade do § 9° do mencio
nado plano, devendo por tanto perceber mcfo 
soldo da sua patenté, que nm a ser 18:/j) rs. 
mensaes. Rio de Janeiro, 16 ele Janeiro de 1818. 
- Vicente Antonio de Oliveira. -Manoel Car
nc,iro de Ca'mpds.-Car\os José dos Reb e Gama . 
-Jojo Gomes da Silveira Mendonça. 

R!Soluçiio. -Gomo parece. Palacio de Santa 
Cruz, 25 de Fevereiro de 1818. - Com a rubrica 
de Sua i\<Iagestade. • 

PROVISÃO DE 26 DE FEVEREIRO. 

Manuscripto a\Jtbentico. 

D: João por graçia de Deos, R:ei do Reino Uni
do de Portugal, Brazil e AI ganes, etc. Faço sa
ber aos que esta provisão virem, que o CapHão 
Mór Antonio Frnncisco dos Anjos me repre 
sentou, que, possuindo no Districto ele Pclotas, 
na Capitania de S. Pedro do Sul, hum terreno de 
duzentas e sessenta e tres braças de frente, deu 
de)le o necessario para a edificação ela Igreja da 
nClva Freguezia de S. Francisco de Paula .; adro e. 
ca~as do ·vigari'o; e arreoadou e aforou em tor-, · 
no para se edifical·em casas, algumas porções ara~ 
zão de 320 rs. a braça, por anno, a varias·pessoas, 
que para isso o rogúrão ; e porque alguns destes 
arrendatarios nem querem reduzir a . escripto. 
aqpelle contracto, nem pagar-lhe o ·arrendamento, 
ou fôro, me pedia .que, para evitar . pleitos, llie 
fizrsse a graça de autorisar de p1·c~erito e de fu
tu1·0 estes contractos, reduzindo-se ellcs a escrip
to,. e podendo sem disputa ori.ginal perceber as. 
pepsões élo ajuste; e visto seu requerimento e i.n

._formação que sobre 	 ell,e mandei tomar pelo Qu-, 
vidor ·da Comarca, com audiencia dos supplica
clos-, e o que sobre tudo respondeu o Desembar~ r 
gador Prooor1,1dor .da min.ha Real Corôa·e Fazenda ; 
e · ~\ ~o merecendoi, atténç<i~ alg1:1ma..as ex,imiçõ.as 

íl 

\ 
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do~ supplicados', nem as imputações e rec'rimina
ções que objectão contra o supplicante: sou ser
vido conceder-lhe o que pede, pi}a que possa 
aforar o sobredito terreno , autorisando o que 
se tem obrado de preterito, com <leda.ração de 
que tlJdos estes contrnctos seráõ reduzidos por ' 
esc1,ip1íarn publipa a eontractos emphyteuticos ele 
fateosim p'erpetuo, com o laudemio da quarente
na na fórma da lei. E mando aos Ministro,s, Jus
tiças, etc. El-Rei Nosso Senhor o mandou pelos 
Ministros abaixo assignados, do seu Ccrnselho e 
seus, Dcsem1Yargado1•es do Paço. joão Pedro May
nard da Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 
26 de Fevereiro de 1818. -Bernat"C!o José de 
Souza Lobato a fez escrever.-Monsenhor Miran
da.-Bcrnardo fosé da Cunha Gusmão e·Vascon
ccllos. -Acha-se a fT.. 62 do Liv. 2" de Reg. das 
Ordens empedidas pela Mesa do Desembargo do Pa(JO. 

AI.VARA.' DE 28 DE FEVEREIRO. 

Coll. Braz. - Delgado. , 

Eu El-Rei faço saber aos que o presente alvará 
com força de lei ' 'irem, que constando na minha 
real presença, em consulta do Conselho Supre
mo Militar, a que mandei proceder, sobre as re
presentações do Governo interino, e do actual 
Go,•ernador e Capitão General dà Capitania do 
Maranhão, os inconvenientes que resulta vão ao 
bem do meu real serviç·o e aos réos militares sen~ 
tenciados em Conselhos de Guerra, da p,ratica 
até agora observada, de serem julgados em ulti
ma instancia pela Junta de Justiça da Capitania 
do Pará, pa·ra onde são remettidos em observan
cia das cartas l'egias de 29 de Novembro de 1 So6, 
<lirigidas aos ·Governadores e Capitães Generaes 
de ambas as Capitanias referidas; poi~ que, além 
P,a rlcmora que soffrião os réos nas prisões, em 
quanto os processos erão remettidos e se. fazião 
as sessões da Junta de Justiça, o que era perni
cioso não s© aos mesmos réos, mas tambem Íl 

publica utilidade de se executarem as penas com 
presteza e brevidade, unindo-se as idéas dos de
lictos e càstigos, como he utilíssimo em pontos 
de justiça e legislação cdminal, havia o outro 
incon,•cniente de não serem julgados _ruilitarmen
t~ conforme o privi1egio do seu fôro, não se com
pondo aqueJla, Junta de Vog·al alg·um militar que 
sobre este ·j.usto motivo de ser da classe dos réos, 
tivesse conhecimentos dos delictos milit'ares e das 
leis que os oasiigão; sendo demais disto iodeco
rós0 ·que remettendo-se da Capitania do Pará para 
a do Maranhão os processos dos paizanos que de
vem ser sentenciad.os na Relação, se houvP.ssem 
de enviar os dos militares para a Junta de Justiça 
da outra Capitania; propondo-'se na mencionada · 
consulta a instituição e creaçiio de hum Conselho 
ele Justiça na Cidade de S. Luiz do Maranhão, se
melhante aos que, com m_uito pl'oveito da causa 
publica, se erigirão e installárão nesta Cidade e nl 
da Bahia, .Pela~ cartas regias de 29 de Novembro 
de 1806, dirigidas ao Vice-Rei e ao Governador 
·~ ·Capit~o : General ', dom a qual pr~)videncia se 
removião todos o·s ~incom·enientes referidos, julJ 

gando-se os réos pot• Voga~s militares e Ministr9s 
de Justiça mais graduados, sem terem de vir par.a 
Q Conselho Supremo desta Côrte, de que já fo
rão exceptuados pelo alvaL'á do 1 º,de Abril de 
1808, em razão da d,istancia, e mimos frequencia 
de communicações com esta Côrte. 

E tendQ attenção a todo. o referido, e ao mais 
c1ue me foi' presen~e na referida consulta, e em 
outra do mesmo Conselro Supremo acerca do's 
Conselhos de Guerra formados-. na Capitania do 
Piauhy, que, pela igualdistancia estão nostermos 
de merecerem igual consideração: sou servii:lo a 
este resp'eito,. conformando-me com o parecer 
do Conselho, determoinar o seguinte: 
· H ª''erá na Cidade de S. Luiz do Maranhão hum 
Conselho de Justiça que heiiror bem crear, com
posto do Governador e CaBhão General, como 
Presidente, cgm voto decisivo nos casos de em
pate, de tres Officiaes ela maior patente e anti
guidade da Tropa de Linha ;sendo substituidos 
nos casos de falta ou impedimentos por outros de 
igual ou immediata, e não os havendo de seme
lhante graduação, por Officiaes de Milícias da 
maior patente, e de trcs Desembargadores da Re
lação', sendo o Relato1· e Ouvidor Geral do Cri~ 
me, ou quem seu lug·ar servir, e Adj·untos o~ dous 
mais antigos da mesma Relação, supprindo-se nos 
impedimentos ou faltas pelos immediatos em an
tiguidaáe, e servindo de Presidente, no caso de· 
falta ou impedimentos do Governador e Capitão 
Gen era!, , o Vog·al Militar mais an~igo- e ,gra- · 
duado. 

Neste Conselho, que se ajuntará huma '\'C'.l! ca
da semana na casa da Relação, em dia desemba
raçado das conferencias clella, e que será regulado 
pelo Governador e Capitão General, hâ'o d'e ser 
julgados em ultima instancia todos· os C'onsiilhos 
ele Guerra feitos aos Militares dai Capitania do 
'l\Iaranhão e Piauhy, em virtude das minhas leis 
e reaes orden.s, e a todos os que e~ canfo1·micla- . 
de dellas pertencerem ao foro ·milHar, e forem jul
gado,s em Conselho de Guerra; ·e as penas, que 
no sobredito Conselho de Justiça forem impostas 
aos réos, seráõ executadas, ainda que sejãl) ca
pitaes, salvo nos que tiverem a_patente de Capi
tães, ou dahi para cima, em quem se· não execu
taráõ sem minha real confirmação, para a que se 
rernetteráõ pela Secretaria de Estado dos Negocios 
Estrangeiros e da Guerra os processos respectivos. 

A este fim se remetteráõ ao Governador e Ca
pitão General do Maranhão todos as Conselhos de 
G nerra das referidas Capitanias, o qual os envia
rá aQ Desembargador Juiz Relator para os propôr 
no Conselho de Justiça, onde se observaráõ as 
regras dos regulamentos, ordenan-ças militares, 
leis, alvarás e mais reaes disposições a este res-· 
peito promulgadas: e julgados que sejão, os re
metterá o Governador e Capitão Genera:l aos seus 
competenteg · destinos, para terem execu,ção na 
fórma acima p1·escripta. 

Pelo que mando, etc,. Dado no Palaci'o do Rio 
de Jaqeiro-, em 28 de Fevereiro de ' i 818. - REl 
?ºm guarda. -::-- Com os ,registos competentes. 
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DECl,\ETO DE 2 _.JlE MARÇO. 

Delg~do. 

·Tendo mostrado a cxperiencia a vantagem que. 
·resulta, assim á minha Real Fazenda, como á eco
nomia, ananjo e regular fornecimento das tropas, 
do systema que fui servido estabelecer pelo alva
rá d.e i 2 de Março de 181 o, para os fardamentos 
dos Regimentos de Infanteria, Cavallada e Arti
'lheda de Linha desta Côrte, e convindo regular 
_pelo mesmo methodo o provimento dos farda
mentos da Divisão Militar da Guarda Real da Po
licia, para que no laborioso serviço deste corpo 
não faltem ao soldado nas épocas determinadas os 
vencimentos .que lhe são de-vidos; hei por bem que 
.as disposições do sobredito alvará se extendão e 
appliquem á referida Divisão da Guarda Real ela 
Policia, com as alterações porém e m.oelificações 
ahaixo especificadas, que a n;1tureza da sua actual 
organisação fazem indispensaveis. O Conselho de 
Administração deste çorpo se comporá dp seu 
Commandante, de dous Capitiies, dous Tenentes; 
senirá de Fiscal o Capitão mais antigo, ou ten
do a graduação de Major, e hum <los outros Ca
pitães de Tl1esoureiro ; o Agente se1'á segl.1.ndo a 
disposição do citado alvará hum dos subalternqs 
do corpo, devendo porém fazer o serviço que fôr 
compatível com este exercício durante o anno: 
este corpo reoeberá da data deste decreto em dian
te 5o réis diarios por cada praça, tanto de Iufan
teria, como de cavallaria, suppondo a Divisão 
composta ele oitocentas praças de pret, ainda que 
a sua força actual seja inferior a este numero, e 
este vencimento será notado nos prets e cobrado 
na Thesouraria Geral das Tropas, do mesmo mo
do que se pratica com os regimentos desta guar
nição. Não haverá licença para fundo de farda
mentos, e os que se devernm de atrazados até a 
data deste decreto , lhe seráõ satisfeitos o mais 
breve que fôr possível, na estação por onde até 
agora lhe forão pagos taes ve'ncimentos. Em tudo 
o mais se observará a respeito da Administração 
o que se acha determinado pelo citado alvará de 
u de Março de 1810. Thomaz Antonio de Villa
uova Portugal; etc. Palacio do Rio de Janeiro, 
em 2 de Março de· 1818. - Com a rubrica de Sua 
Magestade. 

RESOJ,UÇiO DE 2 DE MA.RÇO. 

l\hnuscripto authentico. 

Senhor. - Por aviso de 3o de Janeiro prece
dente, expedido pela Secretaria de Estado dos 
Negocios Estrangeiros e da Guerra, foi Vossa Ma
gestade servido ordenar que esta Re:il Junta da 
Fazenda elos Arsenaes do Exercito, Fabricas e 
Fundições, consultasse com elfoito o que lhe pa
recesse sobre a pretençilo de Manoel José Barboza 
da Lomba, primeiro Escripturario da Contadoria 
.desta mesma Junta. Expõe o supplicante em seu 
requerimento, que, implorando da real grandeza 
de Vossa Magestade., quando vagou o lugar de De
putado Intendente desta Junta, por faliecimento 
.do füigadeirG Caetano Pimentel do Vabo, a gra

~ 

ça d_o lugar de Deputado Contador da mesma , 
visto que o§ 58 do alvará do i º de l\'larço de 1811 
da sua crea~fo o constituía seu suocessor nato, 
bem como ao Coutad.or do lugar de Int~depte , 
que foi Vossa Magestade, qo fim de doQs ana'i>,S de 
serventia interina, servido não conforir ao suppli
cantc aquella graça que ped~a, por concedê-la a 
Antonio Caetano da Silva , Escrivão d~ Fazenda 
da c ·apitania de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
não obstante ser, pelo deduzido no dito § 58, des
pachado no lugar de Intendente, que ~he tocava, 
e tambem servia interinamente no dito tempo o 
Deputado Contador, Manoel Carneiro de Cam
pos; que o supplicante, vendo-se assim privado 
daquelle accesso que esperava :i;qerecer da' inn,ata 
clemencia de Vossa Magestade, por isso que com 
desvelo e honra s~tem prestado no real serviço pot' 
mais de vinte ar10os, como mostra'' ª pelos docu
mentos que ajuntára; e vend0 que aquelle Conta
dor só por estar no caso ela lei, assim como lam
bem o estava o supplicante, obtivera o respecti ''º 
accesso, e que para não ficar com desdouro are
putação do supplicnnte, requerêra o lugar de De
putado Thesourciro desta Junta, que ig·ualmente 
se achava ' 'ago; porém que não sendo tambem do 
real agrado de Vossa Magestado annuir a esta 
supplica, por h:n•er despachado para aquelle lu
gar Bernardo José Serrão, até então Almoxarife 
deste Arsenal; que o supplicante não podendo 
convencer-se de que os seus serviços e honrada. 
conducta não podião achar graça perante hum 
sobprano tão pio e justo, que novamente recorria 
ao regio trono deprecando a Vossa Magestade a 

· graca de o despachar em Deputado Contador Su
prapumerario deste Tribuoal com o respectivo ,or
denado. Graça està tanto mais compatível com o 
seu emprego actual, que competindo-lhe a effec
tiviflacle deli a, o supplicante agora sómente pedia 
ser ~upranumeral'io. Parece a esta Real Junta que o 
supplicante se faz.merecedor da real contemplação 

- pel\ls ser-viços que tem feito. e preterição que 
soITreu quando i·agou o lugar de Contador, e que 
Voo.sa Mag·estade se ha de dignar gradua-lo em 
Contador desta Real Ju'nta, conferindo-lhe o or
denado annual de 8oÇJ:t/) i·s., ú imitação do que 
perfebem os primeiros Escriptuvarios das Coat!{!
dorias do Real füario. Vossa l\'la:geslade porém 
mapclará o que fôr servido. Rio de Janeiro, 27 
de fevereiro de 1818. - Vicente Antonio de Oli~ 
veira. - Manoel Carneiro de Campos. - Carlos 
José dos Reis e Gama. 

l~esolução. -Como parece. Palacio de S:iota 
. Cnp, 2 de l\Iarço de 1818.-Com a irubrica de 
El-~ei Nosso Seahor. 

DECRE'l'O D•E 11. DE MàRÇO. 

Manuscrip-to authentico. 

F~ei por bem que, pelo m~u Real Erario se p.a
gue a Manoel da Silv.eir~ Rodrigues~ por tempo 
~ mais tres annos, a pensão annual de 600:/j) rs., 
q.ue lhe foi concedida para poder seguir ps estu
dos ele medicina e cirnrgia, desde o tempo eu1 
.que dei:iou d.e a r,eceher .Pº.r ~e açhar já D.outo~ 
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raao. 1.'homa~ ;A.ntonio de VilL;w<rv.a .P·o11tag;iI1' 
•etc. J>alacio ,da .lillal F.azen,dnle ,Saut;i Cruz·, ~Ell 
H d~ Ma,rço de i8_18. ~~um a ,r1l)rica ·de SuJI 
1Uag1>,sta.de,. ~Ewtrahida do Liv. d~ ,8,eg. de Decns
·w,s,, a_ft. ;;s. 

'DECRE'llO ·!'E !f_{f. D'n MARÇP. 

Man11scripto :ruthenticp. 

, ;p,ôr 1ust0~ rn·útiiwJ's que me ferãa presentes:.e se 
tfizerfo digrril'>s da :minha Teal attençã:o, hei por 
-hem deter1móar ·qtte -seja a:u·gmentarlo o •ordel'l'a<l'O 
·tlo 1'besouir6il'-O da Alfandega «la Villa de Saatos, 
.qt1e '()ra ser•ve, 1Venaflei-o Anton.fo da Rooa, com 
i 59f/1J mais., a ftm de tioar•peJ>Cchendo o ·de ·5oo';/j; 
réis por anno., •que lhe serhõ pagos pelo-s oot'res . 
da Junta da Fazenda da Província de S._P·aulo, na 
·fórma do -estilo. - "!fhomaz Anto.aio ·de V•illanova 

- .Portugal, etc. P.abcio .de Sornta •Cruz, 14 de Mar
ço. de 1818.-Com a rubrica de El-Rei Nqsso 

·S~nhor. -Acha-se a 'f1.. i57 'V. d.o Uv. ··1° de Reg. 
lfe Decretos, JJ.Jvarás, etc., de 1808 a 1·820. 

'1tl!&OL'U•ÇÃ.<Ó ·DE !l6 DE MA.R'ÇI@. 

'Mannsáipto ·antlrentico. 

Seo:h0<r.. -Por .aviso d.e 3i de (i)ntubro do .an
-~Q .passado, .ex.p.ediid·a pela Secretaria de Estado 
·elos Negocios Estrangehlos e da .Gue11ra., foi'Vossa 
Magestade servido -Ordenar a resta Real Junta .da 
Fazenda dos Arsenaes do ·Exercito ., .F.a.bricas e 
Fundi9ães, consu1itasse .com effei.to .o que lhe pa
·recesse •sobre o ' requerJme111to de 1\farfanna .J.o:a~ 
.quin-a da :Concefoão, iviuva· de Joifo .Baptista .de 
'Siq.uei;a, Mesl?rte qne foi das Officinas da 'Real 
Casa .e f'abricas das Armas da Fo1rtàile,za da ·Con
ceição, FIO qual eocpõe.: que o dito s·eu fallecúlo 
marido servira a Vossa Magestade no espaço de 
·quarenta annos, com o mais incançavel zelo e 
}1on<ra na administração das me~mas officinas, aon
d·e se aprompta,•ão toílas .as obras que lhe erão 
proprias" com to.ela .a iper(eJ~ão, as quaes se não 
distinguião daqnellas das melhores fabl'icas da' 
E·uropa, e igualmente no desvelo e cuidado com 
que ensinava muitos aprendizes., que por seu fal
leciJnento ficárão perfeitos -0fficiaes, utilisando-se 
assim o Estado, .e interessando ,o real serviço. E 
porque .a supplicante se v,ia sem meios de ,p.oder 
.sul?sistir,. motivo porque se animav.a .a implornr e 
esperar .da focompar;i v:el piedade e ~rande;i;a de 
Vossa Magestade, a exemplo de outras muitas 
viu\(as em casos identicos, que . Vossa M.agestade 
lhe mandasse dar a metade do salario que perce
bia o-seu fallecidü marido' em remuneração da
..1.1uelles serviç_os e hom trabalho com que sempre 
se 'Prestá.ra .ao serv.iç9 de Vossa Magest,ade. Ma,n
dando esta Real Junta que o Governador da For
taleza d;inConceição e Casa das Armas informasse 
sobre a . pretenção da supplican'te, assim o prati 
cou, expondo: que no anno de 1804, em que fôra 
promovido GovernaBor da referida Fortaleza ~ 

/ Inspector da Casa élas Armas, achára na dita Fa
·• l'>r.ica, servjndo deCon.tra-mestre, ao dit() foão Bap"
' tista encarregado das ..pfficinas, p.o'r ter fallecido o 

TOMO 11. 

·UleSt11e .P,edr.p 'J.'·íliVAreS; .ç qi:ie Jog~ Ou.e tiomou 

,cp~a do g0v.e.rn,o ·O ,prpplJzera 1par,íl ,plestro, .ppr 

•.se achar já enc;i.r1mgad9 ~~te,r.ioan:ie.Qte, .por cµjo · 

·.mptjyp d'ôra .noliflea(J.o mt:s.tre da dita oJJ;ipina pe.Lo 

Vice-Rçi;, "lt\e entã,o pra D,. F.er.!l'ando J,os.é .de 

Portugal; que sempre dese.I'll.P!l:f:IMJ1. ,p seu .J.ugar 

pom Jlíl1uita hon11a, ·c ,c\ei.-~ando qmitos o.fUciae.s ca


·1pazes Pe ·se,rem ,westres,, .não só à,e esp~qgitrdejros, 
como de 011.tras oJwas ,de var,ia:s ,qµaUda:de!l, iYiv,en
f).10 o ~u.pplicante sómente ,çl:o ,seu.salai'ip, poi~ que 
:lhe hão constava que tiv.esse pµ.t11os m .eios COlll 
.q·ue suste.ratasse .huma til!> neme,Ios.a familia; ·que 
.po.r tao.~o jujgava a supplicante merecedora ~ 
:giraça .qu.e requeda• .P;irect a esta )!leal .Ju.uta., 
1conforroand0-se .cem as ,inforrnaçõe:s ,do Gpv.IJ.r-' 

' 1'' 
n·ado,r da Fortaleza da .Conceição, que a ,stJp.pli

cante se faz merecedor.a .de q1;1e V pssa Ma~starl:e 


se clign~ Ujlar ·c.om ella da sua 1real coutel)'.lpJa,ção,, 

dande-lhe a m.eta(le -d.o .salar;i.Q ,qee per1.<ebia o seu 

falle.cid!> mariid~,, 1em coinpe.TISllÇ,ão ,d,.aquel1ea .tra

..balhos .e .dos bons se,rv;iço$ do' seu fall'llc.ido roa11i

.élo, .pres,tados naqueHa Fa;b-rica. Vos11a l\:lag:est;id.e 

porém mandará o q·u,e fi},r servid~. · IU_o ,de Janei

ro, gdeMarçode 1818.-'-Vicentc Antonio ·de 

Oliveira. -Manoel Carneiro de Campos. -Car

los José dos Reis •e Gama. ....._ :nemardo José 

Serrão. 


Resolução. - Como parece. Palacio de Santa 

Cruz, 16 ç!e ·Maryo de .1.818 . ...,..-Com a.r,1.1:hri.ea 'de 

Sua l\fag:es.tade. 


A:IJV A'RA' DE d..8, D~ >MARÇ0, 

Coll. Braz. - 'De1gallo. 

Eu El-Rei faço saber aos que este alvará v,ir.em, 
que tomándo em oons.ideração os graves prejuízos 
qu.e ao meu real serv\ço, ..ao Íl,l.ter.es..se e ~~gur,an.-
.ça ,publica, e á boa ,administração dá justiça,, Dl!
...cessariamente 11e.sultão de .se achar a Capitania j).p 
Ri.o Grande do Norte anne1.1rn á Comarca da Pra,ra
hyba; por .não serpraticavelque hum só Ministrq, 
_a quem h,e summamente custoso corrigir bem a.C.t>
marcada Pa.rahyba pe.la sua grande extensão~ tenha 
Juntamente a seu cargo ag:uel'la C~p.itania,.q1rn tam~ 
bem abrange hmm vasto e dilatado territorio~ .~ 
possa fazer hella,, nos competentes tempos ~ oP... 
fórma devida, as cqrreições tão nccessarias pa,r-a - -"' 

.se manter, p~la influencia ·saudavel da.autor.idade 
e abrigo das le<is, a.segura frui:Ção dos direitos pee- • 
soaes e reaes dos ,povo.s; e querendo' dar as pro
videncias p.roprias para que possão os habi~an.tes 
da mesma Capitania gozar dos vantajosos provei
tos de huma vigilante .policia e exacta admilfis.~a-
ção da .j.ustiç.a , evitando-se .as desordens e , peri~ 
gosas consequencias da impunidade d.os crimes, . 
tão frequentes em l4ga:res administr.ados ,por Jui- . 
:tes leigos, !luando não são ,advertidos,nas annuaes 
corr:eições; .hei por bem determinar o .seguinte: 

1. • A Capitania .do Rio Grande do Norte ficará 
desmembrada ,da Comarc.a da .P.;ir.ahyha, e forma
rá huma Comarca'se_parada, que sou servido orear 
-com a denominação da Comarca do füo .Gr:uuie 
do Norte., tendo ,po.r cabeça a C~dad~. ào Natal, e 
~os .limites que se ao.hão assignados par.a .a mesma 
Cap~taniia. 
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~ ' 2. º O Ouvidor qtie eu houver por bem nómea:r 
· t_erá · a mesm~ jurisdioção ;que o da Comarca da 
Parahyba, e observará o·: mesm o regimento fi'O 

seu Districto ,' ~guardando todas as mais 'leis, or'
. dens · e i•egim:entos ·que 'são dados aos Ouvidores 
· deste Reino cio Brazil. • : 

3. º 'vencerli ..o ~nes:mo ordenado, propinas e 
.' emolumentos que· vence ·o ·Ouvid·or qa Parahyba; 
e na sua Comarca ·lhe•pertenceráõ os cargo's e jú

·1·isdicção 	que lhe cos1:um~o ser annexos na fórma 
elas minhas 1•eaes ordens. 

4. º f ara &atisfazer plenamente as ,suas obr'iga'
ções, sou servido crear para esta Ouvicloria os 

·officios de Escrhão e· Meirinho; e as pessoas que 
· forem nelles providas os serviráõ na fórma das 
· Jeis e regfo1entos. que a este fim se achão ostahe
'lecidos, e venceráõ os salarios, ca11linhos e ra&a 
•que percebern •os d·a Cornarca dn Parahyba. 

E este se curnpárá com•o nelle se con tem.; Pelo 
que mando, cte. Dado no Palaoi'o da Real Fazen
da de Santa Cruz;, cm 18· de Março de 1818. 
11m. -Thomaz· Anto-nio cle Villanova' Portugal. 

· ........._Com os registos. competentes. 


DECRilTQ DE i8 DE i\fARÇO. 

Cpll. Braz. -Delgado. 

Tcndo-s"C pela cxperiencia reconhecido a~ pre
ciosas virtudes das aguas do Cubatão, c.om -que a 
providencia enriqueceu este Reino, ministrando
lhc efficaz I'emedio para muitas rnolestias rebeldes 
aos esforços d_a. 11-ieqicina e cirurgia, e collocan
do-as Qa cmta distancia de seis legoas ela Villa do 
Desterro ela Ilha cl'e Santa Catharina, com facil 
accesso para o-s enfermos ainda os mais debilita

.dos, ou mesmo paralyticos, podendo mui com
. ·:modamente ser transportados pelo Rio Cubatão, 
· 'll1c desde a sua. foz he navegavel até a proximi
Jadc de tres quartos de legoa do sitio daquellas 
aguas, que para ser mais frequentado sómente llíe 

·-raJtão accommodações apropriadas ao uso destêre
'mcdio : e querendo prop-orcionar atoclos os meus 
,;assallo s os meios e auxílios precisos para se po
derem utilisar cio beneficio e saudavcís effcitos das 
mencionadas aguas, principalmente àqueHes que, 
peta sua indig·encia, tem hurri p1·i·vilegiad'ó direito 
;) minha real protecçao; estando ali'ús bem certo 

• de que as pessoas da classe abastada não deixaráõ 
'de cbntribuir de muito bom grado para hum ob
jccto de geral utilidade, e em que tanto intcre~sa 
a. humanidade: hei por bem approvar o projecto 
olferccido pelo Go,·crnador da sobrcdita Ilha d-'e 
Santa Catbarina, da erecção de hum hospital' no 

•lugar elacruellas agnas cbm as ·conrnnientes acc0m
m ôJações, ahrindo-sc cm todo este Reio o huma 
5ubscripção de donathos_, para cuja ' 'alidade sou 
servido c·onceelcr a precisa licença; e para fund-o 
e patrimonio dó mcsmó hospital' que ficará dc
haixo da mioha immeeliata protecção, e se rcgu
'Ja1·á pelos fütatutos ·do d"as C'àldas da Rainha no 
<1tic fôr applicavel, hei por bem fazer-lhe mercê 

•''de huma legoa cm f!l1àélrc) ele terreno no mesmo 

v 
rmeia legoa da mesn;i.a estrada' para aforar em pe
quenas porçJ>es, é por pequenos fóros, com os 

•laudcmios Ck'i lei a quem · as quizcr .cultivar ou 
"Hellas habitar, sem embargo· de ·se acharem jú 
dadas por sesmaria a Manoel de Miranda Bitan
court a legoa do terreno do r~ferido sitio das 
aguas, e as. porções do lado da estrada; por quan
to hei por cassada aquella conces.são pelo com
misso em.que tem incorrido aquelle donatario na 
fulta de cultur.a e mais cqndi9ões. que deixou de 
preencher. AMesa de Dcsemba1·g·o do RaçO' o té

, nha assim enteodido e faça executa~,. iJão o-bshan
te quaesquer leis- ou clisposiç.õe~ -em contra1·in. Pa
lacio da Real Fazenda de Sa'llta Cruz, em 18 de 
Março de 1.81.8.-<;:om a rubriqa de El-llei Nosso 
Senhor.. · 

PROVlSiiO DE 27 D'.E MARÇO. 

:Manuscripto àulhcntico. 

Tlrnmaz Antonio de Villano'' ª Portugal, etc. 
'Faço saber á Junta da Ileal Fazenda da Capitania 
ele Pernambuco, que 'p'elo Real Erario requereu 
Francisco Luclgero -da Paz, actual Contador da 
mesma Junta, para que se lhe augmentasse o or
denado, a fim de ficar igualado com o ordenado 
que na Capiraoia da Bahia vence o Contador: 
attendend'o ao que foi ·El-Rei Nosso Senhor 
servido por sua real resolução de 9 elo corrente 

.mandar se declare á Junta -que o supplicante de
verá ser pago de mais· 120:/j) réis por anno. o que 

· a mesma Junta assim cumprirá. Amavo Velho eh 
sdvaBitar1court a f~cno Ri.o·dc Janeir.o, em 27 ele 
M3rrço de 1818.~Elias Aniceto l.\ia1'lins Vidal, no 
impedimento d© Contador Geral, a foz cscreYcr. 
- Thomaz Antonió de Villanova Portugal. 
·Ea;italtida do Liv. 5• de Reg. Geral das Ordens em
pcdidas âs Junta-s dlP Fazenda, a fl. 86 v . 

., • PRGVlSÃO DE 30 DE MA.l\ÇO. 

Manuscripto authcntico. 

Thomaz Antonio de Vill'anova Portugal, etc. 
Faço saber á Junta da Real Fazenda da Capitania . 
da ,Bahia, que sendo presente a Et-Rci' N osso Se

·'nhpr o rcquerimcnfo d'o Padre Antonio .José llc 
Sóeza Fig1.ieil'edo, Vigario ela F1eg·uczia de Nos
sa Senhora do Rozario ela Villa do Cayrú, suppli 
cando huma esmola para reparar e pôr em'mdbor 
decencia a sua Matriz: foi scrvid'o determinar que 
_a Junta mande da1· a quantia de i :6oo·:tf; réis para 
a r.eediflcação ou construcçã:o da Cápella Mór da 
sobrcdita Matriz. O. que a Junta as-sim cx:ecutaríí. 
All'.).aro Vélbo da Silv'a fütancourt a fez no Hio de 
Jaqeiro, cm 5o de Março de 1818. -Marcellino 
Antonio db.Sou·za a fez eserever. -Thomaz An
tonio 1le Villanova Portugal. - Extra/tida d.o Liv., 
5 de Registo Geral' das Ordens ea;pedidas ás fJunta.ç 
de ra~en'CÍa, ~ ~· 7?.· 

. ·,...., 
ALVA.ll'A. ,DE 30 DE MARÇO.. 

Coll,Braz. - Delgado. 

~ itío cm 'que. ellcJl'se ha ac- fundar' e de cem bta Eú'· El-Rei fàÇo 'sabcr aos que·este dà\vará com 
g:a.s de ca.da lado da· estrada a.o h.>ngo d'a · ultima foFfa ele"lei ·virem·, q).te tendo-se vei1ificado pelds-· 

li 
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acontecinieptos qúe .são "' bem nótorfos,. º "'excesso 
-de a•buso a qué.tem c·hegado as Sbciedades secre
•tas, que, com.divei·sos nomes de 1on(tns ,eu asso
ciações, •se · tem coo.vertido em •c.onventiculos · e 
conspiraÇõe~ contra·o.Estadó; não.sendo bastantes 
os meios correccionaes com que se tem até agora 
procedido segundo as1leis do Reino, . que prohi
bem qualquer sociedade, congregação oi.J associa
ção de p·essoas com alguns estatutos, sem que 

.e.lias sejão pr·imeiçamente po1·mim autorisadas, e 
ós seus estatutos ,approvados·: e exigindo por isso, 
a tranquillidade dos povós , .. e a segurança que 
lhes devo 1procurar e manter, que se evne a occa
sião e a causa de se precipitarem muitos vassallos, 
que an~es podião ser uteis a si e ao Estado, se 
forem separados dell'es, 1e castigados os perversos 
e<_> mo as suas culpas merecem; e .téodo sobre esta 
ma Leria· ouvido o parecer de muitas pessoas dou
tas e zelosas do bem .do Estado, e da felicidade 
dos seus condidadãos, é de outt·as do meu Coo.: 
sclho e constituídas em grandes empregos, tanto 
civis, come militares, com as quaes me confor
mei: sou servido declarar por criminosas, e pro
hihidas todas e quaesqucr sociedades secretas ele 
qualquer dcnomioaç:ã0 que ellas sejão, Óu com os 
nomes e fórma já conhecidas, ou debaixo de q1,1al
quer riome ou fórma que de novo se disponha ou 
imagine; pois que todas e quaesquer cleveràõ ser 
consideradas ~1\agóra em diante, como feitas para 
!)Onsell10 e confcderaçã.o c.ontra o Rei e .contra o 
Estado. .' , 

~ Pelo que orcfeno que todos·aquelles que forem 
·c10mprehernd'idos em ,ir assistir em lojas, . clubs, 
comités, ou qnalqu.er outro ajuntamento de so
ciedade secreta, aquelles que pára as ditas 10jas, 
clubs, on ajuntamentos .convocarem a outros, 

1
e 

aquelles que . a·ssistirem à .entrada ou recepção de 
. algum 'soei o, . ou ella seja com juramento ou sem 
elle, fiquem iocursos nas penas da ordenação, 
Jiv. 5°, tdt. 6° §§ 5 e g, as quaes penas lhes s~rúõ 
impóstas peJos Juizes ., e pelas fó11mas e processo 
cstabelecicl0s nas leis para punir·os réos ele J,esa
1\lagestade. 

Nas m esmas penas ioco11l'et1:íõ os que . forem 
t hel'es on membros das mesmas sociedades, qual
qí1:1e1· que seja a denominação que tiverem, em se 
provando que Hzerão qttalquer acto, persuasão 
ou convite de palavra, ou p.or escripto, para ~s·ta
·heleccr de novo, .ou para renovar, ou para fazer 

rem-se, emprestarem-se, · ou de qualquer ma
neira passarem de hum~ a outra pessoa, não sen
do para immediata entrég·a ' ao Magistrado; de
baixo da pena de degredo para hum presidio, de 
quatro até de.2: aooos de •tempo, ·coo forme a gra
vidade da culpa e circuns~ancias della. 

.. Ordeno outrosim, que neste cuime, como ex
cepto, não ·se adlil'litta privilegio, isenção ou con. 
cessã0 alg·urna ,. ou seja de fôro., ou de pessoa., 
ainda qu,e· sejã0 ,dos privilcgios incorporados em 
'direito, ou os réos sejão nacio.oaes pu estrangei
ros, hahít:>ad.tes no meu Réino e domínios, w:qu:e 
assim abusanem ela hospitalidade• que recebem; 
.nem possa 1haver s.eguro, fiança,. homeoag·el'll: ou 
·fieis carcereiros. sem mimha especial auitoriclade. 
E os O,u vidores, Co11r.egedores, e Justiças Ordi
narias , .todos os. annos devassaráõ deste cdme na 
devassa g·er.al; e constando-lhes. que se fez loja, 
se con vidão ou congregãu taes sociedades, pro·
cederáõ logo á devassa ,especial, e á appreheosão e 
confisco, remettendo os que forem réos e a culpa 
á Relação do districto, ou ao Tribunal compe
tente; e a copia elos autos será tambe.m remettida 
á minha real presença.' 

E este se cumprirá tão inteiramente como nelle 
se contém, etc. Dado no Palacio da Rflal Fazen
da de'Santa Cruz, em 5o de l\1arço ele 1818.
REI com g·uarda. -Thomaz Antonio de Villanova 

' Portugal. - Com os re.gistos c,ompetentes. 

'~ !" # ~ , 

PR0VISÃ.0 DE 3 DE .ABRIL, 
• l ·'.. · Manuscriptó au~hentico. 

Thorhaz Antonio de Yillaoova Portug·aI, etc. 
Façó saber á Junta da RC"a! Fazenda da Oapitania 
de Goiaz, que El-Rei Nosso Senhor querendo, 
quanto he possivel, concorrer com as providen
cias necessarias ·para a segurança, augmefito e 
prosperidade da Capitania- ele l\'1.ato·-Grosso: foi 
senido determinar que a mesma J'unta,. a pesar 
d'a escassez das rendas dessa Capita'nia, tome a 
seu ·cu'idàdo, como hum dos artigos d,a mais sé
ria atteHção, promo ver a cobrança da ·divida 
activa da sua· Real Fazenda, afim de que, por 
lrnma reg·ulaçã,p mais economica das despeza.s 
deUa, se ·poss-a enviar ·para a .diba Capitania dr~ 
l'l'.IJtto-Grosso; annualmenite , alg·uma · poi·ção de 

·omo à conta ida· c91l,fribuição a que he o•brig·àda a 
permanecer qualquer das ditas sociedades, lojas, . mesma Junta 'para supprirnento das clespezas da 
clubs·, ou comités dentro dos meus "Reinos e seus mesma Capitania, e qne nesta O©nformicl-atle faça 
clominios, ou para a corl'eSJ!lOnd'encia com out'ras remetter fofallivelmen.te;ara a]i, o mais que po-· 
fora delles, e ainda que sejão fact11>s praticados in der ser ; para que não Yenhã'o a faittar as inedidas 
tliYidi1alme1~te, e não em associa!_'ão d·e lojas, que se tem tomado em beneffoio daqu13lJ.a tão-in
clubs ou comitês. : teressante parte dos dominios1 do mesmo Senhor. 

, Nos ' outros casos -será:Q as penas moderadas a O que se participa á mesma Junta para sua intel• 
arbítrio dos Juízes na fúrma adiante declarada. ligencia e devida execução, como ~e espera do zelo 
As casas .. em qne se congTegarem serúõ coo§sca que tem mostrado no real serviço, e por (\Sta se lhe 
das, saho provando os seus· proprietarios que ·ha por muito recommendado. Joaquim José de 
não souilJerão, nem podiii0 s·abet que a esse fim .Sou1,a e Silva a fez nv Rio de J aneil'o ,. em .5 de 
se des-tioavão. · As meclàlhas, sellos, symbolos (,, Abril de 1'818. -An.toni0 Marianoo ele Azevedo• 
cistampas·, li vro's, .cathecismos .ou instrucções, a fez esm:ever. -Thomaz· Anbonio de Y.illanova 
iímpres.sos ou manuscriptos, não ·podeDÚÕ. mais P.ortugaL-::Extmhitid ,a fL4 do Liv. 5?'de Reg. dVJ 
vubJ.icar-9e1, ne{l'l fazer-se delles1 uso algum' des: Provisões·ea;ped:idas pet.a·,Contadonia· Geral da segun·
:pachar·em-se nas Alfun.de.gas ,. vende1~e1ti~se · , . da,,.. dit Repar:tição do Tlíesottl'O: 
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A.Nilo' DE ' 1s1B. 
V 

~E<lt\ETG D~ 3 DE UIBLL. 

"Manuscripto autbeolico. 

for justos ·mofrvos que me forão presentes, .e 
~e fizerão dignos da minha 11eal consideração: 
hei por llilm que o Contador Escripturat"io, e 
mais empregados da-Oontadoria da Junta da mi

, nha Real Fa111enda claCapit;mia de S. Pedro de Ri-0 
G1·ande do Sul, e do Almoxarifado da V.ma de 
Porto Alegre D.a mesma Capitania, em lugar dos 
ordenados que até agora veneião, tenihão a se
guint~: o Contador, 6oo:t/J rs. por anno; os pri~ 
meiros Es.criplurarios, qoo:/t> rs. cada hum; os 
segundos, 5oo:t/J rs. ; os terceiros, 200:t/J rs. ; os 
Amanu'enses , 1 5o:t/J rs. ; os ·Praticantes, 1oo:t/J 
rs.; o Porteiro, 25o:t/J rs.; o Continuo, i 5oifj; rs.; 
.o Almoxavife. dGS Armazens Rcaes da dita Villa 
de Porto Alegre, 600:/j) rs.; o respeetiv@ Eseri
' 'âO , 250:/j) rl!. ; e o FieJ , 1 t &:/j) rs. : p.agos to
dos pela mesma Jµnta e na fórrna do estile. Tho
maz Antonio de Villanova Portugal, etc. Palaeio 
do Rio de Janeiro, em 5 de Abril de 181 S. 
Com a rubriea de El-Rei Nosso Senhor.-~a:tra~ 
hida do Liv. 4º do Reg. de Decretos dos ,imnos de 
1S14 a Junho de 1818; afl.. 2n-v. 

RESOLUÇÃO :QE f.i »E A!!RIL. 

Manuscripto authentico. 

Parece ao Tribunal que a convenção feita pelo 
supplicante, Fernando Joaquim de Matos, com 
parte de seus credores, nãçi pódc ter o nome de 
concordata, por lhe faltarem os requisitos e qua
lidades impreteci\'cis, taxadas e constantemente 
obs.ervadas no c@mmercio, e sem as quaes não 
devQm conseguir que s.ejão obrigados os outros 
credoFes a amrnir á dita convenção. Para ser con
cordata era necessario que, .chamando a todos os 
s11u5 credores, lhes apresentasse os seu.s livt>os, 
para qqe elles os examinassem, e conhecendo-se 
mutuamente, verificassem o computo das suas di
vidas e suas qualidades. Deveria tambem accres
oentar huma descl'ipçiio de todos os seus beos, c0m 
suas avaliações, para que os credores vissem o 
fundo e importancia total ela casa; decla11ar e 
suillcientcmente provar os motivos justos que 0 

toroavão em estado de não poder fazei· nos seus 

devidos tempo-s os pagamentos precisos; e final

mente mos.trar que por meros accidentes fortuitos 

se tinha reduzido ao estado de procurar este be

. naficio facultado pelas leis commerciaes, e não ' 

por más e temerarias tentativas e incalculaveis 

g>asto.s, ou transacções forçadas; declarando que, 

ÍI vista de seus fundos, dividas e transacções pen

dentes, lhe era preciso hu:m espaço.fixo e regular 

para nolle fazer as soluções. E tode este negocio 

era essencialmente preciso ser ~ratado logo que 

se ' 'isse neste estado de meia fallencia, e não es

perar ser demandado e judicialmente executado. 

Não praticou o supplicante nenhuma destas cou

!ias com formalidade, e segundo as leis e estilo 

mercantil, de cuja falta nasce não se poder co

nhecer o numero verdadeiro de cred.ol'es, e do 

computo de suas dividas e suas qualidades, e por 


,cons.eqmmcia o impo.r.l!an.cía da icasa, não .aeod.o 
.digne .de a:ttender.-se huJ'.fl ir.oi .dado IPefo suppli~ 
-cante, qMe \J>.dfa fazê.lo a seu arbitr-io, :e segundo 
Jhe convinha augmeatar ou Jdiminuir . •o numero 
dellcs e de suas Ailhidas, .e mudar a quaHdac!le dos 
me.smos para auxiliar a si ou a elles , coo:fo:rme 
tivesse secretnroenta centratado ~m alguns dei~ 
fos, .c.ujo .d-0lo l.l sinistro tra:to 1não oessã(~ ~s ore-
dores dissi<lcntes de alleg,irq11e houve e111tre o mp
:plicantc e alguns dos credores que assignín•ã-0, ou, 
para melhor dizer, forão os auto11es da .chamada 
concordata, e se nocn.eàrão administradores sem 
-responsabilidade, sem iov,en.tar.io, tomando con.
ta do~ dous naivfos p.ara com elles fazerem nowas 
especulações, sem declararem que examin.árão os 
livros e reconhec~rão a verdade de balanço, nem 
donde haverião o~ fu.odos, e só tratárão de faze~ 
-rem 08 pagamentos pelos lucros insertOS DGSSas eJl
pecuJações. E por taato .se confo1·ma o Trihuna! 
-0om o parecer do Desemàargador Jufa: Co11serva
dor dos Privilegiados d6 Commercio, mio mere
-0endo o supplicante a graça que :implora, nem 
dovend.e ser obrigados os credores dissidentes a 
assignar a chamada concordata, nem suspender-· 
se no progresso das execuções apparelhadas, com 
o que se offende a direito de terceil1o, confirman 
do por julgamento judioial. Parnceu porém aQI! 
Deputados José da Silva Lisboa, José Caetano 
Gomes, Si! veslre Pinheiro Ferreira e J oáo Pe
reira de Souza Caldas conformar-se com .as acima 
transcriplas, segunda e terceira respostas do De
sep1bargader 'Fiscal, por se fun·darem na terpii 
n~nte' aclual legislaçãe íixa pela real resolução de 
2~ de Maio de 1801, tomada em consulta ' da 
R11al Junta d.o Cor;nmercio de Lisboa, e publica~ 
d~ ' por edital á praça, em 5 de Junho do mesmo 
aqno, em que se determina que o Tribunal faça 
e~'ecti'l'as toda's as cencordata8 em que achar plu- . 
la fidade legal de credores, e obrigue aos indevida
m~ote repugnantes, sem dcp.eodencia de ligitios 
tãp repugnantes ao commércio, cuj11 pluralidade 
lepal,-e a indevi<la repugnaneia doe contradictores 
se verificão no presente caso, ostensivamente da 
!is.ta dos credores, que unicamente o Tribunal 
ma~dou ajuntar, c do balanço q_ue o supplicante 
devedor offereceu em resumo, não sendo estilo 
p~ra S!l julgarem as concordatas fazer-se plena 
·prova judicial da verdade das divitlas ach:vas e 
plJissivas da casa do negociante que pede o com
pi'omisso da equidade dos seus credores, e que hc 
hum acto extt>ajudicial por sua natureza em que 
se presume boa fe, em quanto se não mostra nos 
·termos da lei do Reino, ordenáção, liv. 5°, tit. 
7~, § 8, e liv. 4º, tit. 74, § 5°, engano e evidente 
corituio. 

Ainda que ea dita real resolução, que he a lei. 
espeeifica ao caso' se determinasse que o 1lribu
m1l puzesse ordem rieste ramo de commercio, e 
erp censequeacia conviria a este respeite havei· 
p ~ra as concordatas das negociantes positiwa le
gislação sobre as bilZeS do antecedente voto desta 
~eal Junta, conven4mtemente deliberado; com
tu1do, como na dita· resolução não ·se impuzerão 
-ti ~ enca11gos ali declarados, os ivptautes cooside- ~ 
il~o ser d.o seu dever restringir-se ao ,aotual _di1'ei
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't'o constituído' e não ao ~ue seria melihor ·consti- 1 tanto em todas as acções fl. execuções do Ilonco ., 
tuir-se para futuras regras; manífestanclçMe a 

' ' pluralidade le'gal de credores oon'cordantes' cuja 
clausula evidentemente se refere ás .A.itas leis .da 
ordenação ·do Refoo, onde ta1ribern se (não espe
cificiio''l:aes encargos, ·e se manda <segqir. a parte 
i:nai& piedosa, o devedo1· está· em circunstancias 
de mernce1· o indulto da real piedade, tanto mais 
que os credores dissidentes não 'pro vão o asserto 
engano, e conluio éntre ·o devedor compromh
sario e os mais credores concordantes, e os cons
tituídos Ad'ministrad©res, como era ncce~sario.,. 
São inapplicaveis as leis que eUes oitão cm con
frario,po1• não ser o caso•de apresentação de fallido, 
nem de requerimento de remissões ·e rebá'tes de 
dividas, nem de moratorias de mera graça, mas 

•<le simples inducias c1:editorias nús termos da lei, 
pelo espaço de cinco annos, que foi o pedido pelo 
supplicanlé no ~eu clito requerimento'· sobre que 
baixou o aviso <lc {~de Novcmb1·0 de 1817, e a 
ojustada administração forna mais seg·uro o effei
to d·o compl'omisso, como affirmão tantos neg·o
ciantes que assignárão a .concordata. Além 'ele que 
h.e racionavel a aclmil'listração dos na,·ios para a 
sua acti va navegação, a qual he d·e esperar da 
prudencia e honra dos administradores de notorio 
c;redito . Nem he de nota ao supplicante o te1• des
viado capitacs seus, ou havidos a credHo da pra
ça pora edificação de casas e .,cultura de terras, 
como estranhamente o increpão os oppositores que_, 
só por isso, mostrão a sua animosidade, rrão ha
vendo lei que inhiba aos negocfantes empregar 
parte de seus fundos em taes 'Ohjectos, aliás tão 
uteis nas actuaes circunstancias, ainda q1:1e o 
evento não correspondesse ao destino. São inat
tendiveis os mais pretextos de •opposição, por fr 
relevantes, diffamatorios, e contra: a probidade 
de tantos negociantes, e aittenta a eviden'cia de 
seu interesse que exelue suspeita de ·fraude e de 
exageração de suas dividas acti\'as, ainda que fi 
zessem as novaçÕ'es /los contractos que se lhes ob
jectão, pojs só .rúõ a força que por direito .lhes 
cornpel'ir; o que não invalida a reafülade dos 
respectivos creditos, e sendo em llm i11auferivel 
oos homens de neg·ocio a honra ele valerem as .suas 
eséripl'urações em juizo, pela nobre.za que lhes dá, 
e á sua ,profissão, a lei de 5o de AgGsto de 1770, 
§ 4º, em quanto se não mostror com prova jurí 
dica a arguida falsidade, que ora só se inculca 
por livre dito. Nem auxilião <tOS oppositores as ra
zões qne deduzirão das execuções pendentes; por
que todas -se desvanecem pelos assentos da Casa 
da Supplicação ele Lisboa de 15 de Janeiro ele 
1655, que vem na collecção 3° á ordenãçãó, liv. 
5°, l'it. 78; de 5 de Dezembrn de 1770; e de 15 
de Fevereiro de 1791, cm que se previrão e pre
venirão todos esses casos e possi4eis abusos, ·se
guranrlo-se o beneficio da lei e o dire-ite das 
partes. 
· Parece por tanto aos ditos Deputados que Vos-, 
sa Magestade se ha de dignar fazer a •graça de 
mandar que seja effectiva e firme, P'or:cinco annos·· 
a conco1·data em questão, e a administração esta
helecida por pila, incluindo-se todos os h'ens do 
<lev-edor oompromissario, sobrestando-se entre

.TOMO U. • 

e dos 1mais credo11es naéionaes ou es'trangeíros da ,
casa ar!ministrada, para o g·eral rateio de tud!' 
que os mesmos administradores forem apurando, 
sem preferencia ele credor algúm em qtrnlquer di
vida actual ou futura, · a bem da administração. 
Vossa l\'Iagcstade mandará o que fôr servido. Rio 
de Janeiro, 5I de MarÇo de 1818.. -Leonardo 
Pinheiro de VaseoneelloS'.- Manoel Moreira de 
Figueirede. - José da Silva Lisbea. - 'Marianno · 
José Peréira ela·Fonseca. ....,..João Rodrigues Pe
reira de Almeida. ·-José Manoel Placid(i) de Mo-
1·aes. - Forão V·otos os Deputados José Gaetan o 
Gomes. -SilV'estre Pinheifo Ferreira. -João Pe
reira de Souza Caldas. 

Resolução. -Como ·parece aos Deputados José 

da Silva Lisboa, José Caetano Gomes, Silvestre 

Pinheiro Ferreir·a e João Pereira de Souza Caldas. 

Palacio da B0a Vista, 4 de Abr.il ·de 1818: - ·com 

a rubrica de Sua Magiestade El-Rei o Senhor D. 

João 'VI. · 


l?ROVl'SÃO D,E .1.5 DE ABR.IL, -

Manuscrlpto authentico. 

"fhemaz !\.ntonio de Villano'Va Portugal, etc. 

Faço saber á Junta da Real Fazenda da Capit<.>.nia 

de Minas Geraes, que, sendo presente a El-Rei 

Nosso Senhor, 'pel0 mesmo Real Erario, a sua 

conta de 1o de Janeiro do corrente anno; que 

acompanhava o officio êlo Desembargador Jui-z 

de Fó1·a que ser:ve ele Intendente da Casa da Fun

, diçã'o do Ouro de Yilla Rica, afim de por elle se 
conhecer a razão da quebra que se tem experi
mentado no ouro das casas de permuta, e se lhe 

· havia extranhado em provisão do mesmo Real 
Erario, de 13 de Novembro de 1817; ·e sendo 
muit(i) rep,aravel o mo'clo por que se tem pretendi
do attrib1Ji.r o mal ás ordens e providencias dadas, 
quand'O el'las tão claramente ifldicavão o methodo 
de se fazer a permutação ·do dito ouro, ·e a obri
gação de ser elle 'fundido separadameute nas ca~as 
de fundição, para se proceder contra os permu
tadores de má fé: foi o mesmo augusto Senhor 
servido determinar que' a vista da indolencfa 
que se observa na falta de execucão das suas reaes · 
ordens, e do alvará de 8 de Novembro de 1808 , 
a mesma Junta não dê a certidão de corrente aos 
Minisfros Fisca·es das Casas de Full'dição, sem 
que elles mostrem legalmente ter sido fundido 
separadamente o ouro das casas de permuta , e 
que procederáõ contra os permutadores dolosos, 
que recebendo o ouro limpo, costumão, como he 
constante, troca-lo ·aos Mineiros de profissão, 
respondendo os ditos Ministros pela quebra que 

'houver na fundição do ouro permutado, em falta · 
da responsabilidade que compete aos ditos permu
tadores. o que se participa á mesma Junta para 
que assim o tenha entendido , e cumpra sem du
vida algnma como n'esta se lhe ordena. Joaquim 
Antonio de Carvalho e Menezes a fez no Rio de 
Janeii•r:o-, ·em i5 de Abril de 181$. -Antonio Ma
r'i'ánno de Azevedo a fez escrever. -Thomaz An
tooio de Villanova Po.rtu,gal. -Ea:trahida a fl .. w 

.So 

http:nobre.za


318 ANNO DE l8'18. 
do Liv. 5.. de Reg. de Provisões ea;pedidas peta Ccm
tqáoria Gemt da segunda lf.,epartição do· Thesouro: 

R.ESOLUÇÃO DE 24 DE ABRIL.·
l\fanusm·ipto authentico. 

Antonio l\'lendes de Carvalho, Tu).:>ell ião· do 
Publico, Judicial e N ota.s. ela Ilha de Santa Catha
rina, pede e~ seu requerimento a graça de se-
lhe conceder vitaliciamente o officjo de Escrivão. 
da Provedoria da Fazenda dos Defuntos e A.usen- · 
tcs da mesma Ilha, pagando á n.eal Fazenda o 
donativo da ll'ltima arrematação cJ.o dito officio, 
que são 96:t/:J rs. Par.ece aos Conselheiros Joa
quim José de So.uza Lobato, Francisco Baptista 
Rodrigues, e Francisco Xavier da Silva Cabral,. 
que o requerimento do supplicante está nas cir
cunstancias de ser deferido, huma vez que Vossa. 
J\1agestade haja por bem ele annexar o o.fficio de 
E scl'i vão da Provcdol'i.a dos Defuntos e Ausen,tes,,. 
Capellas e Residuos · ele· que se trata; ao ele pri
:i;neiro Tabellião do Publico, Judicial e Notas qne 
exerce o supplicante, ou dispensa-lo, para que· 
exercite em sua vida ambos estes officios, pagan
do aReal Fazenda por este da ProVf~cloria, o do
nativo de 96:tf> rs. en:i cada hum triennio' como 
tem offerecido, porque, segundo a informação da 
Junta da Fazenda da Ilha de Santa Catharina, e cla
quella que se houve da Secretada deste Tribunal,. 
a que o Procurador da Fazenda se não oppôz, 
consta que este offioio não tem tido. ha muitos 
annos concorrentes que o. quizcssern arrematar,. 
á excepção de Rafael l\'lencles de Carvalho, irmão 
do· supplicaote, que o arrematou pelo triennio de 
1815 a 1817, ·pagando ú Re;al Fazenda o donativo 
de 96:tf> rs. , o que inculca bem a diminuta im
portancia do seu rendimento, e que elle rião he 
su.fficiente para manter por &i só. hum empregado,. 
sendo por tanto mais con<veniente annexa-lo a 
outro com esse peqL'reno donativo que se offerece,. 
do que deixa-lo, como succede, a outros muitos 
que não tem tide> licita.ntes, e se a chão ha muito 
tempo em pauta para serem arrematadas por este· 
Conselho, ú providencia dos ~iinistros territoriaes 
para o.s fazer exercer gTatuitamente pi;>·r aqµelle 
dos seus Escrivães que melhor lhes parecer. Além 
disto, foi já Vossa i\'lagestade servido declarar, em 
resolução de .17 de Agosto de 18 1 2 , ~ornada em 
consulta deste Tribunal, de 13 de .} ulho do mes
mo anno, que do& officios ele pequena lotação e 
que não rendem pelo menos 200:/j) rs. li vre:i para
º Serventuario, se não deve pag·ar terças partes 
para a Real Fazenda.; por tanto, como os preços· 
das arrematações. de taes o.OJ.cios equivalem ás· 
prestJições das terças partes, Jogo fica manifest0< 
CJLle a real intenção ele Vossa .l\Iagestade he q.ue· 
sejão gratuito& todos os seus provimentos ,- ·po1· 
não excederem ú lotação ele 3oo:tf> rs, suppoudo· 
os mesmos Conselheiros sel' a razão desta sabia· 
providencia ,.que hum empregado pu·blico se ·não 
póde mante1· e .conter-se nos limites do· se1~ dever,. 
huma vez c1ue não. perceba pelo me.nos 200:/j) ·rs. 
pelo seu.. ex,ercicio. Tendo elles p'ois cm vist~ 
e.ste . fundamento,. nenhuma duvida. encontrão.. 

para que · hum offioio · ir.,fevior · a esta folação não 
seja annexo a· outi·o, porque tendo pouco a fazer, . 
como ele certo se póde julgar, póde consequen
temente, sei\!. vex~me das partes, ser accumulado 
a outro qualquer officio com q1.1e seja compati
' 'ª l , . evitando-se assim que o empregado em of
ficios tão· diminutos recorra a·peniveis prevar.ica
ções par.a acudir úsua subsistenoia. Rio de J<1neiror 
1•7 de Abril de 1818. · 

Reso.lui;ão. - Como pa1·eGe aos Conselheiros· 
Joaquim José de Souza. Lobato, Ft•ancisco Bap
t~sta Rodrigues·, e Franoispo Xavier da Si! va 
Cabral. Palacio da Boa Vista, 24 de Abril de 
1818.-Com a rubrica de Sua Magestade. 
A'c/1a-se no · Liv. i •º de Reg. de Cons~ltas do Conse
lho·da Fazenda, <l fl 1 07 até 1 08. 

RESOLUÇÃ'O DE 24 DE kllRIL'. 

Manuscripto authentico. 

Sobre a.• nu.li idade 'de senlença que obti verão 
Aragão e Campos, , casa de negocio da Praça da · 
Bahia, contra a Real Fazenda, pela. falta de dous· 
fardos de fazendas que se desencaminhúrão !le 
dentro da Alfandega da mesma Cidade. ODesem
Jíargador Procurador da Fazenda respondeu: 
A sentença proferida no Juízo• dos Feitos da Co
rôa e FaZfmda da Relação da Bahia,, contra o 
Procurador da Real Corôa e Fazenda naquella 
Relação· (de que se pede execução), he manifes
tamente nulla e inexequivel pela incompetencia 
do .Juízo e ela pessoa, pois qne nem fóra do . J uizo 
da Cas.a da Supplicação se podem intentar acções· 
alg·umas cnntra a Cor6a ou contra a Real Fa:1ien
da ,1 nem o Pl'ocuraclor da Corôa e Fazenda dado 
par.a as Relações subalternas, nem qualquer ou
tro Procurador da Corôa e Fazenda in pa1·tibus 
p ó~e ser demandado por qualquer acção que se 
lrnja de intentar contra· a mesma Corôa e Fazen
da, nos termos da Orei. do Jiv. 1º tit. 1 2 § 1°·, a . 
tit. 15 § 1°, mas somente o Pro~rador da Corôa· 
e Fazenda existente na Casa da S"'upplicação., que · 
he o de que l'ratão as citadas ordenaçges, prece
dendo as competentes provisões de licença por 
esp:ecial mandado de sua l\l::igestade, em cons4lta 
da iUcsa do Desembargo do· Paço,. com audiencia 

1 •

elo mesmo Procurador dá Corôa e Fazenda, o 
qu~ faltou· inteiram ente no c.aso e sentença de que 
se t rata, pol'que apenas precedeu esta licença dada 
incompetentemente pela Mesa <lo Desembal'go elo 
Paço da Relação da Bahia, sem especial mand::i
clo 1fo mesmo Senhor, que· era. indispensavelmen
te·qecessario ,. na forma determinada nas men::io,;. 
n[)das 01•denações, sendo muito· para estranhar 
que o Procurador da C'orôa e Fazenda· da .sobre:
dita Relaçao respondesse· a. esta citação e ílCção· 
contra a exp11essa disposição· das mesmas ordena-
ções1, e que-delta C'onhec.esse·o Juizo ·da Corôa da ' 
me~m11 Relação, náo ·tendo,interposto•o,dito Pro• 
C'Ur~do.r díl Corôa o Fazenda os recursos compe
tentes para a Casa da Supplicação, como cum
~rial' f:J.i;lalmente, á vista da , manifesta inji.istiça \la 
sobfeditii·sentença.que · o ·Desembarga<lor Ju.iz dos 
Feiyos da G@r.ôa e )!'aun<la demoostr~ na p,r@~~n~ 
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te informação ·com a ultima evidencia. Confor- ainda mesmo ·claquelles · generas·, encommendas 
filo-me por tanto com os solidos fundameliltos e· ou effeitos que vierem_ para a minha real casa ou 
parecer da dita informação, em ordem a que le- familia, ou que ~ejão para o serviço publico do 
vando-se tudo á presença d<>: Sua Ml gestacle, se Exercito ou da Marinha, ficando nesta pa11te sus
consulte ao mesmo Senhor que haja por bem pensas quaesquer doações, privilegios ou foraes, 
declarar improcedente, nulla e injusta a meneio- como se de cada hum delle's fizesse expressa men
nada sentença, po1· força de huns e outros fun- ção. Ex.cep.tuo aquelles generos qu.e se .dão livres 
<lamentos, ordenando que por ella nãa se proce- por lei para algum estabelecimento de industria 
da d·e modo alglim, podendo comtudo os suppli- ou cultura, e aquelles que se permittem aos Mi- 4. 
cantes Aragão e Campos ínstaurar contra os nistros das C.ôrtes Estrangeiras, a respeito dos 
Officiaes da Alfandega da Cidade da Bahia, que quaes se continuará a praticar o mesmo que até 
erão responsaveis pela guarda e entrega elas mer- agora se tem feito, em quanto eu não tomar com a 
cadorias que.fizerão o objecto da mencionada s~n- devida reciprocidáde sobre esta matel'ia ulterior 

tença, as ;cções que lhes compe.Lirem. Parece ao determinação. , 

Conselho o mesmo que ao De8embargador Pro- 2. º Não sendo util que nos portos do Braúl se 

curador da J?azenda, com quem se conforma, observe a prohibição absoluta da entrada dos vi

accrescenfando que se deve expedir ordem ao nhos e aguardentes estrangeiras-, estabelecida no 

Governador e Capitão General >da Capitania da alvará de 20 de Setembro de i 71 o; porém sendo 

Bahia, para que faça constar, assim na Relação justo que a faculdade da intl'Otlucção náo preju

,10 Districto, como na Junta da Fazenda da mesma <'Iique o cammercio dos vinl1os portugue11es, que 

Capitania, a improcedencia <la dita se11te11ça, devem ter a prefé'rencia-; não sómente por serem 

fazendo registar a provisão que se lhe expedir nos nacionaes, mas tambem pela sua melhor qnali 

livros elas elitas Estações. Rio de Janeiro, 1 o de dade: ordeno que os vinhos, aguardentes, licô

Ahril de I 818. res e azeite de producção estrangeira paguem de 


Rcsolução.-Como parec~. , Palacio da Boa Vis· entrada nas .Alfandega.s do Bra~il e dominios, ui

ta, 24 de Abril de 1818.-Corn a :rubrica de Sua tramarinos, os direitós qµe vão estabelecidos na 

Magestade. -Acita-se no Liv. 1° de Reg. de Con- tabella que baixa com este alvará, a qual será re

sultas do Conselho da Fazenda, a fl. 108 e v. · · novacla ele cinco em cinco armos, segundo as cir 

cunstancias o exigirem, não podendo porém des
cer a tarifa de serem direitos do·brados dos que 

ALv'AnA' DE 25 DE An'nn.. âctualmente se cobr,10. 
Coll. Braz. - Delgado. ;3, º Declaro que os vinhos de feitoria ou de em

barque, produzidos na demarcação do Alto Doq-
Eu El-Rei faço saber aos que este alvará com roem Portugal, pc,idem ser despachados .e trans


força de lei virem, que tendo-me sido presente portados para qualquer porto do Reino de Portu

por muitas consultas e representações a necessi- gal, devendo p·orém pedir-se a~icença do estilo 

da de que havia de destinar fuudo·s para os preci- para o despac.!10 e para eons.taJ! a quantidade trans

sos melhoramentos que exigia o estado do Reino, portada. Os vinhos de Portugal, dos Algarves ou 

e 1'eparar os estragos e satisfazer as despezas ca'u- Ilhas, podem ,ser transportados, e deveráõ ser 

~adas pela guerra; a 'precisão de augmentar as admittidos em todos os port0s do B·razil e domi

l'endas do Estado, que, pela reducção dos direitos ' oios ultramarinos, pagando os direitos estabele

das Alfandegas ti.nhão diminuido, os quaes prin~ cidc;is, .e agora notados na mesma tabella acima 

cipalmenle no Brazil des.cêrão de 48 a 2!1 e i 5 por · declarada, .com a .diminuiçã0 ou alteração que 'as 

cento; e o quanto convinha regular ,com igualdade circunstancias exigirem, quando se renovar a 

esses mesmos direitos, pava que, contribuindo to• mesmá .tarifa. 

dos, 'viessen~ assim a ficar favorecidas as classes !1.º E porque nas circunstancias actuaes hc ne

mai'S industriosas, e podessem emprega1·-se nos cessaria tambem que se augmentem os direitos 

trabalhos uteis, recehencfo todas do Estado a pro.• tfUe pag·ão os escravos: ordeno qqe de cada hum 

tecção e o favor que o meu paternal cuidado de- ' escravo novo, que vier aos portos do Brazil, de 

seja distribuir-lhes; querendo por tan~o occorrer tres anr~os para chna de idade, se cobr>em g:/j:J6oo 

com as pra·videncias mais necessarias, e que mais rs.. , além dos direitos que já pagão nas diversas 

exigem as referidas causàs, conformando-me com Alfandegas. Desta imposição serão applicados 

o parecer das mesmas cmnsultas, com o dos· Go- 600 rs. para as despe'zas ela policia, os quaes no· 
vemaclores do Reíno ele Portugal e de outras pes-· fim de cada m~ se lhe entregaráõ pelo~ Thesou..,. 
soas do meu Conselho, a quem fui servido man- 11eiros das Alfandegas, levando-se-lhe em conta• 
dar ouvir sobre esta materia: hei por bem deter- os conhecimentos de recibo; e os gi/j) rs. será(); 
minar o seguinte: eratregues com os mais rendimentos no Erario Re

1. º N~s Alfandegas d'o Reino Uni1fo de Portu- gio,, ou nas Jiuntas respectivas da Fazenda. Como 
gal, Bra11il e Algarves, e !'las maiir dos meus oo- porém he conveniente providenciar a. nova des
minies, se cobrem os direitos competentes·actuaI- peza que ha· de· causéllr a man1:1te~ção de novas 
mente ·estabeleeidos, 01:1 q1:1e para o diante se es~ · pO<Voações decolonosíbranoos: estabeleço, queme
tabclecerem,. de todos os generes e· effeitos que;. tade desta impos·ição ·se faça entrar no Banco d(} 
ncllas entrarem ou· sahirem, c.essando inteira- Bra71il, oelll'stitmindo acçoes para que da sett ren .. 
mente, por tempo d!e vililte .umos, quaesquer li..- dimento se hajão de poder fazer permanentemc~1, 
lierdades ou jsenções:· s.em en:epçifu. de peS'Soa, e te as mesmas despe·zas... 
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5. • Hei oufrosim por bem determinar, que a 

ca~·ne secca de. eh arque ique se extrahir de qual
quer dos portos do Brazil para portos Estrangei
ros po1· ,exportação, reexportação ou baldeação, 
pague de direi~os por cada huma arroba 600 rs. ;, 
e sendo expertada em navios de construcção por
tugueza e · equipagem ,portugueza, pague de. di

. reitos 	200 rs. O ouro em barra ou em obra, a 
prata, diamantes lapidado;, pedras preciosas, e 
,a moeda estt angeira, pag·uem de. direil:Ds .de sa
bida 2 por cento. 

6 . º Todos os outros generos. do Brazil a fjue 
não está imposto determinado subsidio ou direito 
por sahida, deverúõ pagar de direitos 2 por cen
to, 'como hum equivalente dos direitos do Con
sulado ele sahida, pois que tendo permittido a na
vegação directa ( no que estes g·eneL·os ficáFão 
isentos dos maiores .direitus do Consulado que pa
gavão .nas Alfandegas de Portugal) devem, para 
igualdade do commer'cio, pagar algum direito nes
tas Alfandegas, para lhes.ser ~iminuido naquella·: 
por isso ordeno, que os generos do Brazil, que 
d'ago11a · em diante ficão pag·ando de direitos de 
sabida 2 por cento , não paguem nenhum direito 
de Consulado ele sahida nas Alfandegas de Por
tug·al ou do Algarve, quando se reexportarem. Os 
genei·os de producção ou maliufactura estrangei
r\ que se exportarem de P·o-rtugal·ou do Algarve 
pa'ra o Brazil, vindo em navios de construcção 
portugueza, com capitão e equipagem portugueza, 
não paguem tambem direitos de Consulado desa
hida; ' e o direito chamado das Fragatas de Guer
-ra, lhes seja reduzido a 2 por cento. 

7. º Aquelles generos porém que já pagão no 
Brazil alg·um subsidio ou direito por sabida, con
tinuaráõ a paga- lo, sem que se entenda que estes 
2 por centfl sejão hum direito addicional, pois só 
RO caso que o subsidio estabelecido seja menor, 
he que deveráõ pagar a differença que houver para 
inteirar o sobredito imposto. 

8. º As .mercadorias de produoção, pescaria , 
manufactura, ou industria de Portugal e Algarves, 
qúe não estão nas circunstancias de gozar da 
isenção concedida aos generos elas fabricas naci:o
.naes, gozarúõ no Brazil ele hum abatimento ele 
5 por cento nos direitos, como premio, quando 
vierem em n'avios ele construcção portugueza, com 
equipagem e ~apitão portuguez. As que são es 
tampadas, pintad~s, tintas ou bordadas nas fa
bricas nacionaes, a favor das quaes tinha conce
dido pelo § 56 do alvará de 4 ele Fevereiro de 
{~ 1 1 ·a restituição dos meios dkeitos quando vol
tassem ao sello, o qual favor se não tr.m podido 

• verificar pelo 	embaraço de qualificar a.identidade 
dcss:".ts fazendas, teráõ, em lugar deste favor, que · 
hei por. ·bem fique suspenso, o de pagarem sómen
te no Consulado de sahicla l por cento para., as 
Fragatas de Guerra; havendo assim por.decla1·ado 
o § 40 do mesmo alvará. As fazendas da Asia que 
no Consulado da sabida em Portugal"pag;aT<ão até 
agoi·a 8 por cento, hei por bem que fi!iuem pa

9, 0 As mercadoriasp(llrtuguezas enfgeral, ª 'que • 

es~ava imposta a tarifa de pagarem r6 por cento 
de entrada, ficaráõ cl'agora em .diante pa!§ando 
i 5 por cent&.> Os genel'Os de p11olilucÇã0, manu
factura, industria ou invençãe de- outi~a •naçiio, 
deverúõ pagar os direitas que se achão estabele
cidos, ' 'indo em navios da sua respectiva nação. 
Perém, se ele algum por.to prefe1·frem aos seus 
proprios navios o remette1·em os seus gcneros em 
navfos de construcção e eqaipagem portugueza, 

· poderáõ requerer nos dit•eitos estabelecidos de 24 
por cento hum a1rntimento· de 5 por. cento em pre
mio., o qual se lhes concederá nas Alfandegas . do 
Brazil. Outrosim, ordeno que .nos direitos do sal, 
em qu€ ·estavão estabelecidos direitos diversos· 
para os nacionaes e estrangeiros, fiquem d'agora 
em diante igualados, e se pague •tanto poi· huns ;' 
como por outros o direi lo de 800 rs. pe~· m-0io ele 
sal nas Alfandegas de Portugal .e Ilha~ adjacentes. 

Nos sob reditos clit1eitos de entrada se ficará en 
tendendo, que {~ por cento he direito do Consu
lado de entrada, e tem a natureza destes direitos. 
Determino porém que, por cffeito dessa declara
ção se niio haja de alte1·ar a escriptmação actual, 
mas bast.ará que nas certidões mensaes e encerra
mynto de livros se faça distincção do quanto fica 
pertencendo a hum e a {)Utro direito. 

10." Quando se importarem para a Alfandega 
do Rio de Janeiro quaesquer generos ja despa 
chados em outra Alfandega, aos quaes tenho pe1·
mitticlo o levarem-se em conta os direitos já pa
gos, não obstante a disposição. do alvará de 18 
de l\1arço de i 565, a respeito da Alfandega dti 
Li~boa-, determino que, abonando-se-lhe a quan
tia que · já tiverem pago, sempre devem 'pagar a 
diflerença que pela 'pauta desta Alfandega da Ca
pital deverião satisfazer. 

11. • Em todas •as Alfandegas do Reino Unido 
de•,l'Craõ pagar os na,•ios estrangeiros ,que entra
rmp do i" de N ov·embro ae corrente anno cm 
di~ote, os mesmos dir•eites dé tenelada, faróes, 
ancoragem do porto, ou ou·tro qualcp;ter que nos 
re~pectivos portos donde sahirem, são', ou forem 
obfig·ados a pagar os navios portug·uezes, para 
o que seráõ remettidns as tarifas respectivas ás 
CO\'Ilpetenles estações, as quaes se augrnentaráô 
ou diminuirúõ, conforme nos portos estrangeiros 
se diminuírem ou augmentarem as contribuições 
clo15 navfos portuguezes. E ·ordeno á Real Junta 
do Comi;nercio que faça apr.omplar ·os farócs, qu e 
q1Lero que de novo mais se estabeleção, e lhe fi
carú competindo o éuidado .e administraçflo del
les, e o rendimento da respec~i va. contribuição, 
qu,e mando seja applicada a -esta.despeza. . 
- rn . º Na reexportação ou baldeação das ' fazen
da!; do commercio dos escravos., se observará ·o 
qu~ determinei prn· decretb de 11 de Novembro 
<le 1817., não se lhes permittindo a ·sahida .sem · 
terem 'l'r.imeiramente pago os di reitos de consu
mq. E ordeno .que ·o mesmo se obS'erve a respei
to de quaesquer fazenda~ ., quando se destin:wem 

gando de ag:ora em diante sómente 2 por cei~to ..Pª\"ª portos .onde não ·houver Alfandegas. 
de 'Co_.nsMlado de ·sabida, e i por cen.te de Fra - 1.3.1° •No despac.ho ·das mei;cadOirias que se im
gata de Guerra., sendo exportadas em navios .de portarem pelos vassallos de quaesquer nações 
construcção e equipagem portug-ueza. ;,,figas . o~ alliaqas, .se pr_atique, qu~n~o fôr appli

http:despac.ho
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ca vel, o que se pratica com as .mercadorias .im
portadas pela nação hritannica, .exigindo-se os 

· cockets e attestados dos Consules, · u nas mais 
os dP.spachos e fac.turas. , Os .cockets .ou despachos 
sei·áõ logo traduzidos pelo Official encarregado 
dessas traducçóes e ·entregues na Mesa da Alfan
dega, para ahi se fazer a con.forencia precisa para 
o despacho, 'ficar\ do prohieidas cértiéli}es avulsas, 
siginaes ou interpretações vocaes. Igualmente pro
hibo as avaliações da carga de qualquer •embar
cação, pois se devem fazer os despachos J?elos 
c01~hecim.cntos e mais papeis., que deve trazer 
o navio ou barco que conduz as '1.ôercadorías. 

14. º Nas Alfandegas onde não houver Cap'ata
zias com companhias de homens destinados aos 
dirersos servi.ças da descarga, arrumação' guar
da dos differentes .armazcns, abertura e sabida dos 
generos para füra da porta da Alfandega: sou 
~ervid0 crear e mandai· que se estabeleção, fican
do-lhes privativo aquelle serviço que lhes perten
cer, e recebendo por elle os salarios que se ar
bitrarem pelo. Conselho da Fazenda., com a dbri
gação de satisfazerem qualquer falta, roubo, ou 
damno que nas mercadorias acontecer. O Con
selho da Fazenda porá em praç.a estas Capatazias, 
para as arrematar por certo numero de annos a 
·quem offerecer melhores fianças e preços mais 
commodos cm beneficio publico; entretanto que 
se não estabelecem convenientemente aquelles 
Officiaes a quem competir a ' 'igia, guarda ou 

·conducção d-0s g·eneros, as pessoas que mandarem 
fazer p0r seus escra1·os estes trabalhos, ou rece
·herem o jornal que elles ganhão, seróõ responsa
His pelos damnos ·ou faltas que se acharem. 

15. º Os tratados ora existentes/ ou que para o 
futuro possão existir com alguma naçiio amiga, 
não se euteàderóõ alterados por esta lei ; porém 
deveráõ observar-se, como excepção, nos casos 
nelles expressamente declarados, ficando sempre 
em regra a observancia do que fica determinado. 

E este se cumprira como nelle se contém. Pelo 

que mando, etc. :Dado no Palacio do Rio de 

Janeiro, aos 25 .de Abril de 18 i 8. - REI com 

guarda. :_Thorr;az Antonio de Villanova Portu

.gal. - Com os regis~os competentes. 


'fABELLA dos direitos que -Sua llfagestade ha por bem 
~e cob1·em dos vinhos, lico1·es, azeites e vinagres, 
assim nacionaes como estrangeiros, que derem en
.trada em qualquer das Alfandegas tio Reino do 
Brazit, na conformidade do § 2° do alvará de 25 
de Libril de 1818. 

•Vinhos e licores portuguezes. 

Vinho do Porto de Feitoria, por pipa de cento 

e oitenta medidas, ,medida do Rio de Jan~ira, e 

se,g:unclo esfa proporção Qas outras Alfandegas : 

t'l:/j) rs. por todos (JS direitos das diversas deno


,minações que .até agora paga-v:a. 
Vinho do Porto, do Ram,o, 10:/j) rs. na fú11má 

acima dita. 
N. B, Deverá vir aco~panhad~ de huma aueatt 

1a9ão que designe a dita qualidape. 
Vinho da ,Madeira, po,r pipa~ II.a Jórma dita : · 

.1 z:/:IJ rs, ~ 

TODIO li. 

. Toclo ·Qutro vinho de Por:tuga.J, Algarve ~. Ilhas: 
9:/JJ600 rs. ' , 

A.guardente, p.or pipa.: f20:/JJ rs. 
Licores portuguezcs, vio'hos em garrafas, por 

·du11ia : 8.Go rs.. 
Azeite e vinagre de Portugal: os Jnesmo.s direi· 

tos que actualmente p~g:ão. 
' . 

Vinhos, JicoPes, azeites e vinagr~ estra,ngeiros. 

Todo o vinho estrangeiro, · por pip,a de cento 
e oitenta medidai;., na sobredita fórm.a: 56:jf) rs. 

Vinho estrangei,ro, vindo em garrafas, por <lu
zia , i :t!J6oo rs. 
_ Aguardente, por pipa: 5o:/j) rs. 

Licores , regulando~se por garrafas, por <luzia 
de garrafas : {l.:/j)4oo rs. 

Azeite e vinagre, por ,pjpa: o dobro do que 
actualmente paga. 

Nos sob.reditos direitos ·não se comprehendem 
os direitos que se co~tumão pagar das garra
fas, que contínuaráõ a pagar o mesmo que pa
gaYâo. 

Os .sobreditos generos estrangeiros~ o vinho , 
aguardente e azeite, ' ' indo em navios de cons
trucção e equipagem portugueza, e por· conta de 
Portuguez: teráõ o favor da quarta parte dos di
reitos desta tarifa, por não serem incluídos na 
disposição do § 9° do alvará a que esta se refere. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 2ã de Abril de 
1818. -Thomaz Anto,aio -de Villanova ,Pprtugal. 

DECRETO DE 28 DE ABRIL. 

Manusc.i;ipto authentico. 

Tendo felizmente cessado o motivo .que deu 
lugar á creação da Divisão que tão leal como 
briosamente marchou desta Cô.rte para a Capita
nia de Pernambuco, e dev.eudo por consequencia 
verificar-se a promessa ·feita em meu real nome 
ás praças milicianas que voluntariamente se offe
recêrão a alistar-se nos Batalhões da mesma Divi
são, assim como determinar-se o destino que hão 
de ter os referidos Batalhões, ou seja conservan- .' 
do-se em Corpos separados, ·ou seja voltando aos 
seus respectivos Regimentos as praças que delles 
sahirão : hei por bem, quanto aos Milicianos, que 
se verifique pontualmente a disposição do aviso 
-expedido pela competente Secretaria de Estado 
-d.os Negocib·s Estrangeiros e da Guerra, em data 
de 1 o de Abril do anno proximo passado (*), 
dando-se baixa a todos os Officiaes inferiores e 
soldad@s que a quizerem, e os que preferfrem o 

(~) Illm. e Exru. Sr. ~Sua ·Magestade he servido auto
risar a V, Ex.,, para no .seu real ROme mandar declarar aos 
Chefes dos Regimentos de Milicias desta Côrte, que os 
Officiaes inferiores e sold.ados elos mesmos Corpos que fo
rem empregados na Divisão que vai 'para a Capitania de 
Pernambuco, tendo ·ali servido pelo tempo que fôr neces
sarin, para se conseguir o objecto a que se destina esta 
expedição e recolhendo-se depois a esta Côrte ficaráõ isen· 
tos de todo o serviço militar. O que V. Ex. ordenará aos 
mesmos Chefes que fação immediatamente constar nos 
Corpos do seu commando;c Deos guarde a V. Ex. Paço, 
em.10 de Abril.de 1817. -Co.nde da Barca. '· 
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contínuar a: gervir nas p-raças em que se achão, 
seráõ considerados como voluntal'Íos, para tetem 
as vantagens que competem aos desta cla>sse; 
pelo que respeita ao· destino· dos Batalhões, teooo 
eu em consideração por huma parte a proprieda
de e· vantagens· que· resultão de conservar Corpos 

' distinctos e separados· de Granadeiros e Caçado'
1·es, onde as respectivas praças tenhão a discipli
na,. instrucçã'o e·exerciáosquelhes são privativos, 
e proprios do empreg.o a que são destinados na 
guerra, e por ·outra parte a nec·essídade de propor
cion·ar a força ·e·organisação dos tres Regímen.tos 
de Infanteria de· linha da gu·arnição da Côrte, se
parando-se delles as Companhias de Grànadeiros 
e Caçadores, e· conser-vand'o-se aquelles dous Ba
talhões por maneira tal, que· sem ser preciso re
correr a recrutamentos forçados, se possa contar 
com huma força permanente qu'asi igual á que 
dev.ia. produzir º. estad~ complet~ clq:; tres Regi:. 
meatos, segundo a ultima orgamsaçao; sou ser
vido ordenar o seguinte: Que os ' dous Batalhões .. 
Je Granadeiros e Caçadores sejão conservados na 
sua actual organisação, passando para estes Cor
pos as respectivas praças das Companhias de 
Granadeiros e Caçadores dos tres Regimentos ele 
Jnfanteria de linha; que os outros Batalhões ele 
Fusileiros que com estes· forma vão a Divisão, 
sejão dissohidos á proporção que chegarem a esta 
Capital, entrando nos Corpos a qae pertencião as 
praças da primeira linha que os formavão; que 
o mesmo se pratique a respeito das praças do 
Batalhão de Artilheria; e finalmente, que dos tres 
Regimentos · de Infanteria. de Jinha se organis'em 
e formem tres Batalhões de Fuzileiros, desanne
xando-se-lhes· , como fica determinado, as Com
panhias de Granadeiros e Caçadores que tinhão, 
e repartindo-se pelas seis Companhias de que se 
devem compôr estes Corpos, as praças de duas 
ele Fuzileiros em cada li uma d'estes, t'uáo na con
formidade do plano que com este baixa, assi'gna
do por Thomaz Antonio de Villanova Portu
gal,. etc. Palacio do Rio de J·aneiro, em 28 de 
Abril de 1~18. -Com a rulJrica d'e Sua Mages
tade. 

PI.ANO para a organisação · dos Bata·t!tões que slide
~em formai· na·conformidade do decreto da mesma 
data. 

Cada. hum Batalhão será composto de seis Com~ 
panhias e, de hum Estado l\1aior, da ·maneira se
guinte :. 

Estado Maiol'. 

Commandante com patente de Cm·onel, 
· ou Coronel. 


,Major... , .. 

Ajudante . .. . . 11 


Quartel M-estre . 1· 


Capellão . . . . 1 


Cirurgião Mór. , J..

Ajudantes do dito . 2 · 


Portas;,-Bandeiras . 2 


Sargel'/to ,Ajud,ante . : . 

.Sargento Quartel Mestre. 

Espinga1·deiro. . • . . . i

€oroh ·heiro . 
Musicos ... 
'Fambor \Jór 
Pifanos •. •. r • • • .- • 

..... 1 

16 ' 
l 

4 

Total. .35' . 

Cada .huma dás Companhias. 

eapitão. 
Tenente. • '' • 
Alferes . 
Primeiro Sargento; 
Segundos ditos . • . 

- Furriel . . . ... . , l 

Cabos de Esquadra. 5 
Tambores . : . • . . 2 
Anspeçadas e Soldados. 75 

'l'o~al. 89 

R'ccapi'tulação. 

Estado l\1aio1· . • . . . . . , 35 
Seis Companhias de 89 praças. 554 

Total d-0 Ba~alhão. . 569 

Palacio do Rio de Janeiro, 28 de . Abril de 
1818. -1'homaz Antonfo de Villanova Portugal. 

CARTA: 1\-EGI\\ DE 2 DE MA:IO; 

Delgado. 

D•. J'oão por graça de Deos, -Rei do Reino Uni
do de Portugal, Brazil e Algarves; etc. Aos mui
to honl'ados- Presidente e· l'\1embros,cla Confedera
ção Suissa. As relaçõe~ ·de amizade e de vantajosa 
correspondencia que âesejais ·estabelecer de huma 
maneira mais regular e seguida entre os meus 
,Estad>Js· e os vossos concidadãos, . segundo o que 
me expondes na vossa carta de 11• de Fevereirlll 
do anno passado, são tão proprias para facilitar 
e l!romover os reciprocos interesses e prosperi
darle da.s d1Jas naçõas, .q-ue os•vossos sentime11tos 
solire este attendivel objei!:to coincidem perJ'eita
m~nle com os que me a11imão pelo bem dos 
mqns fieis vassallos; por consequencia, tenho 
toqa a comideração pela ·vossa sollicitação a fav(}r 
ela n-0meação que fizestes d'o cidadão Eduardo de 
M'euron, para Consul Commercial da Confedera
ção Suissa na minha Cid'ade· de Lisboa; mandei 
pai;sar-lhe competente. carta ·patente de confirma
ção, para que possa exercer as respecfrv-as funé
ÇÕ«!S de Cor.sul naquella Cidade, e como tal goze 
de todas as prerogativas e privilegios qµe . são 
concedidos,. e· de que gozão os· Consoles e8tra_n
geiros, E querendo eu dar-vos mais hum teste"
m~nho• do quanto · me he agradavel favorecer e 
activar semelhantes relações de ·amizade e seguida 
correspondencia, resohi estabelecer igua.lmente 
hupi no·vo Consulado -Portuguez junto da Con
federação Suissa ; e tendo mui boa informacã'O 
'tio~ merecim~ntos e capacidade do vosso ·con°ci
dadão João Baptista Jeronimo Bremont, preféri 
-no1nea-lQ< para· esl'e lugar de Consul, por esperar 
1tã9 só que esta mjnha escolha vos será bem 34\ei-'· 
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ta, como que elle ·preent hetá dignamente o em
prego e util fim a que he ·destinado. Iguaes mo
tivos de estimação por vós, e cio desrJi que tenho 
de comprazer-v.os., me decidirãd a annufr favo
ravelmentrl á sollicitação que me foi presente po1· 
parte do Cantão de Fribourg, para o estabeleci
mento de algumas familias suissas neste meu 
Reino do Brazil, de Goriceder-lhes conveniente 
porção de terreno para utilmente cultivarem , 
além 'de outras vantagenS' que ihcs mandei decla

I 	 rar; estando cu bem persuadido de que estas pro
Tas não equivocas da minha especial affcição, e 
ela estima que faço do ' caracter e leaes sentimen
tos do povo suisso, seráõ por vús avaliados como 
merecem. M'uito honrados Presidente e Membros 
da Confedct'ação 'Suis3a, Nosso Senhor vos haja 
na sua santa guarda. Escripta no Palacio da Real 
Quinta da Boa Vist.a no Rio cle Janeiro, a 2 de 
Maio de 1818.-Com a assignatura de Sua Ma
gestadc. 

CARTA REGIA. DE 6 DE MAIO. 

Delgado. 

Pedro Machado Je Miranda Malheiros, Desem
bargador do ' Paço, do meu Conselho. Amigo. 
Eu El-Rei vos envio muito saudar. Tendo acei
tado as proposições que me forão feitas p(jr' Se
bastião Niéoláo Gachet, autol'isado pelo Gover
no do Cantão de Fribourg, pedindo-me o esta
belecimento de huma Colonia de varias familias 
da Suissa ,. Catholicos Romanos, neste Reino do 
Brazil; c tendo determinado que ella passe a 
estabelecer-se no Distrieto de Cantagallo na Co
marca desta Cidade, na Fazenda do Morro Quei
mado, que o seu proprietario, Monsenhor Almei
da, voluntariamente se offerece a vender para a 
minha Real Fazenda, por me fazer serviço; e 
determinando tambem que vós tivesseis a inspec
ção desta Colonia, para cuidar no seu arranjo, e 
da boa direcção do seu estabelecimento : houve 
por bem, por decréto da data desta, nomear-vos 
InspectOI' de~te estabelecimento, e pov e,sta sou 
servido autorisar-vos para procederdes á compra 
da mesma propriedade com o sobredito p·roprie
tario della, e 'ás mais compras que para o mesmo 
estabelecimento se fizerem nccessarias ,. para 
tomardes posse das terras para- os meus proprios, 
e depois reparti-las entre os Colo-nos ; mitndareis 
fa zer as obras que forem necessarias, e tratar do 
desembarque e accommoda'ção dos mesmos Co
lonos;· nomeareis pessoa que vos ajude e· suppra 
as vossas vezes, i·epresentando nos casos- occor
1·entes o que fô1• necessario, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios do Rein-0, pela qua•l recebe
reis as instrucções e· as mais providencias t]ue se 
·fizerem necessarias, pois- da vossa i.nteHigencia e 
zelo pelo meu real serviço confio ql!le executareis 
tudo á minha real satisfação. Escripta no· Palacio 
do Rio de Janeiro, em 6 de Maio de .. 18·1•8.-Com 
a assigna-tura de Sua M·a·gestade.. • 

(l 

DECRET•O DE 6 DE MAIO. 

l\fanuscripto authentico. 

se·ndo-mc presente que a fazenda denominada 
do Morro Queimaclo, composta de quatro sesma
rias no Cantagallo, tem todas as proporções 
noccssarias para o assento de huma das Colo·nias 
de Suissos que tenho determinado estabelecer no 
Reino do Brazil: hei por bem que se proceda á 
compra da mesma, entregando-se a Monsenhor 
..Almeida, como seu proprictario, a quantia de 
10:468.t'J)800 rs., ficando a cargo do Erario Re
gio o pagamento de 1 :455.t'J)4oo rs., a que ames
ma fazenda se acha obrigada, e fazem parte do 
seu valor ou preço, os quaes seráõ pagos de fu
turo ás pessoas que se mostrarem com direito de 
cobra-los , rcmetlendo-se ao Conselho da· Fazenda 
o respectivo auto de posse, afim ele se incorporar 
nos proprios reaes. Thomaz Antonio ele Villanova. 
.Portugal, etc. Palacio do Rio ele Janeiro, em 6 
-de Maio de 1818. -Com a rubrica d'El-Rei Nos
so Senhor. '--Emtra!tido do Liv. 4 ºde R cg. de De
cretos dos annos de 1814 a Junho de 1818, a fl. 
292 V. r 

l 

RESOLUÇÃO DE 15 DE MAIO. 

ManJscripto authentico. 

Sobre as condições com que se deverá arrem&
tar o contracto ela renda do imposto ele 400 rs·. em 
cada huma arroba de tabacn de rolo ou corda, 
que por ma'1· ou por 'terra entrar nesta Cidade, 
dignou-se Vossa Magestade ordenar a este Con
selho, em aviso de· 18· d·e Fevereiro elo presente 
anno , que, tendo-se determinado, em aviso ~e 5 
de Novembro do anno proximo passado, que 
elle mandas-se proceder á arrematação ela renda 
do imposto de 400 ~s. em cada arroba de tabaco 
de corda ou rolo que entrasse por terra nesta Ci
dade para o triennio· de 1818 a 1820, era El-Rei 
Nosso Senhor servido que o mesmo Conselho 
mandasse pôr, em praça a sobredita renda, an
nexando-lhe os 4.00 rs. deste mesmo imposto , ' 
que se cobra pela Alfandega, dando con~a d'o 
maior lanço que houvesse, e finalmente,. que·e's
te Conselho fizesse as condições que fossem mais 
proprias para a boa cobrança e menor ineommo
do das partes; certos os t•ropeirns· ele não serem 
·obrigados a pagar o dito.imposto senão depois de 
terem vendido o seu genero. Tendo este Conse
lho em·vista o que por Vossa Magestade lhe he 
ordçnado, e tencto em vista as c-ondiç.ões que para 
este contracto offerncêrão os que pretendem a.rre
matar este c-ontJ•acto, e· dando-se dellas• vista ao 
Desemba1·gador Procurndor da Corôa, mandou 
formar as condições juntas, que dando-se dellas 
vista ao• dit0 P1.,ocuradot> da €orôa, e conforman
do-se com eilas em sua resposta; as leva á pre
sença de Vossa Magestade·; para que, merece
1·em sua ·real apprevação , poder-se com ellas· ul
timar a dita arrematação. Parece aos Conselheiros 
Antonio Luiz Pereira da Cunha; Francisco Baptis
ta Rodrigues e Francisco Xavier Cabral, inadmis
sh·el o arbítrio de se construir huma nova· caea 
quc·sfova de A<lfandega do tabaco, com~ se pro
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·~propõe na oitava condição deste contracto, não Antol'lio Luiz Pereir11 da Cunha, Pranoisco >Bap
-. só porque hum semelhante edificio capaz ele re tista Rodrigues e Francisco Xavier Cabral. Pa
'ceber a.maior ' parte deste genero, que deve su lacio do Ri~de Janeiro, i~ de •Maio de 1818. 
.bir a11nualmente a mais de quarenta mil arrobas, Com a rnhrica de Sma Magestade . 
.oomo se vê do pre.ço ofl'erecido, demandaria buma 
.enorme despeza com os descontos com que são feitas CoNDIÇÕEs pai·a o contrac~o Uu renda do imposto de 
as obras por conta da Real Pazenda, e demorada 400 rs. em arroba de tabaco de 1·0/0 ou co1'da a que 
,a arremataç<io do contracto durante o tempo dá sua se refere a consulta acima. · 
construcção; oomo especialmente porque po1· hum 
igual motivo tem •e.x.perimenta.do os lavrado.res do l.º Que elles oontractadores pagarúõ o preço 
tabaco da Caeitania da Bahia as oppressões que lhes principal porque arrcmatão o p1·esente contracto 
.tem feito os .administradores do denominado'- a quarteis de tres cm tres mezcs na Thesouraria 
Peso do Fumo - e cujos queixumes tem chega- l\1ór do Real Erario, hum quautel sobre outro na 
do aos reaes pés do Trono, ficando este genero , fórma da lei. 
na absoluta dependencia de hum contractador~ o 2 . • Q.ue, além do dito preço, pagaráõ o hum 
qual não perderá occasião de tirar partido dessa por cento da obra pia e todas as mais propiuas, 
retenção por meio de commissões lesivas, e ou- que sempre se pagúrão nesta .Pro,·incia nas arre
tras odiosas transacções, sempre prejudiciaes á matações elos reaes contractos, na conformicla.cle 
la,·oura e ao commercio, o que he diametralmeo- elas roaes ordens e das condições estabelecidas. 
te oppost.o ás reaes e pias intenções ·cle Vossa M:a- 3. • Que pelo tempo ele tres annos, contados do 
gestade, como bem o insinua o alvará que esta- 1º de Janeir'o do col'l'ente anno, até o ultimo de 
belece\) este imposto, em data de 28 de l\laio ele Dezembro de 1820, pertencerá a eltes contracta
.1808. Em taes circunstancias, parece aos mesmo:; dores a cobrança do imposto de 400 rs. em cada 
Conselheiros que se deveria assignalar hum lugar huma arroba de tabaco de rolo ou corda, que por 
em qualquer clas praias desta Cidade, aonde exis- mar ou por tel'l'a entrar nesta Cidade, segundo 
tiodo simplesmente hum telheiro e huma balan- .se acha ordenado no alvará ele 28 de Maio de 
ça (como propõe hum dos licitantes neste con- J 808. 
tracto), ali ' 'iesse todo o tabaco que se condu- 4. • Que os tropeiros ou conductores do tabaco 
zisse por mar ou pot· terra para dar a sua entrada ficão obrigados ao pagamento deste imposto de
e se ..r pesado, recebendo o conductor huma guia pois de terem vendido o seu genero. 
elo contractàdor ou de seu legitimo administrador, 5. • .Que ellcs contractadores podcrúõ pôr nos 
para o ir rec,olher no armazem ou trapiche que registos estabelecidos nas estradas que conduzem 
mais lhe convier , sendo acompanhado pelos a esta Cidade, propostos seus que fiscalisem a 
agentes do mesmo cootractador, a quem toca por .p~ssagem e entra<l,a do me·smo tabaca na casa 
interesse proprio essa fisca1isação, com tanto po- ' d~stinada para o seu recebihlen.to e pagamento 
rém que os trapicheiros ou' guardas dos armazens de,ste imposto. 
não consintão sahir o dito genero sem se inost1·ar 6. • Que para este fim os ditos propostos darúõ 
pago o imposto referido, como homens ele fé pu- guias impressas por elles .assigoadas, nas quaes 
.hlica, e que como taes regulão a sua eseripturn- pela simples declaração verbal, sem nenhum ou
ção, no que se lhes dá mui pequeno incommodo, trp ex_ame ~ esc1·everáõ o nome do cooductor, a 
cm recompensa da qual percebem o aluguel do quantidade dos rolos, o seu ,peso, e o nome da 
seu deposito. Este methodo he sem duvida o que pessoa a q.uem são remettidos nt:sta Côrte. Estas 
mais se aproxima ao ·despacho por estiva, esta- guias s.eráõ dadas gratis, e sel'Yiriiõ para por ellas 
belecido. nos decr.etos de 11 de Janeiro ele 1751, .se darem as entt·adas na casa da arrecadação, e se 
e 12 de Abril de 1810, cujos generos se não re- passarem aos cooductores do ta.baco resalvas que 
colhem na Alfandega (como a respeito do de que devem apresentar na sua voUa no registo por on
se trata, se tem até o presente praticado) e sim de passúrão aos p1·opostos de que l'ecebêrão as 
cm armazens chamados alfandegados, depois de guias. 
despachados na !\lesa da Estiva, que fica neste 7. • Que os ditos propostos teráõ o mais promp
caso substituida pelo respectivo contraotador; ain~ to expediente no despacho dos tropeir.os ou con
da mais, quando Vossa Magestade por sua .l'eal Juctores do tabaco; e não poderúõ demona-los 
henefioencia foi servido ordenar por seu real.avi- ·por qualquer pretexto, po1· mais especioso que 
so, que os proprietarios e concluctores não fossem seja; e contravindo a esta disposição, ficão auto
obrigados a pagar este imposto senão depois que -l'ii0ados por esta mesma condição os provedores 
vendessem o seu genero, para cuj.a diligencia se 1d-0s registos a desembaraçarem otropeiro ou con
lhes devem facilitar todos os meios possiveis , -cluctor assim demerado, sem admittir nenhuma 
sendo hum delles., ·e o princip,al, o .terem .o dito discussão, ficando salvo ·ao proposto dar \Conta 
tabaco em lugares e depositos aonde possão m0s- aos co,ntractaclanes para 1·equerere1:u ao seu .Juiz 
tra-lo aos ·cempradores, e ·com ellesrfa'zerem suas privativo o que lhes convier soblle o facto de q1ie 
negociações. · Os mesmos ConselheiPos convém · st:' tratat•, paras.e ihe dar p.r,avirdencia na · confor,. 
em tudo o mais que vai estipulado .nas, propostas 'Ilj1idade d.as leis. . . 
condições deste .cootvacto, por lhes pareoere~m a,.i .8. • Que poderitõ 1os contractador.es deste im.
conve~ientes á ·Re!l Faze.nda ,e ao met~o,do geral p pst.o levantar hurna cas.a.ou armazem nesta C?r
.de taes arremataçoes. Rio, .. 17 de Abril .de, 1 lh,8.. te, 1unto ao mar~ .em s1l10 que lhes· será des1g

Resolupão. --..,.. Col)lp \pí).rece .aos •(:Ol}Selhei.v.os n r do' par.a na mesma casa dar entrada todo o 
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•itâbaco·que por te11ra ou por mar ·v"ier a esta Côrte. 

Nesta casa poderáõ igualmente os mesi:nos con
1ractadores ter balanças com pesos /.ifferidos n,a 
fbrma da lei, .rara verificar o peso do tabaco !]ilile 
:ali eotrar; nã6 podendo exigir nem receber das 
-partes emolumento alg<um a titu.Jo de entrada, pe~ 
sada, anumação, ou outro qualquer trabalho fei

..to dentro da sobredita ·casa por beneficio desta 
ari·ecadação., sob pena dos que levão ·maiores sa
.larios dos conteúdos no seu Fe·gimento. 

9. • Q11e dada a entrada e feito o pagamento do 
imposto sobre o tabaco., será li v11e ás .partes leva
,rem o seu tahaco para os armaz·ens que ·escolhe
rem, dando-lhes os contr.actadores huma resalva 
que prove o effecti vo pagamento deste imposto, e 

cque sirva., no caso de denuncia de extr;nio, para 
defeza dos -conductores e compradores deste ge
nero. 

io. • Que esta ('asa se deve con~iderar como 
easa fiscal., e os .contrâctaelores como substitutos 
.dos empre,gados publicos nas casas da arrecada
ção <la Real Fazenda. 

11. • Que por estas considerações deveràõ os 
contractadores., por si ou por seus propostos, ter 
sempre aberta a porta da dita casa, de manhã e 
de tarde, a horas regalares, para r-eceberem e 
·darem prompto despacho ás p·artes que se apre
sentarem, para darem entrado do tabaco, e pa
.garem o .re-spectivo imposto. Da mesma sort'e de
veráo formar huma escripturação regular em li-' 
·vros que lhes seráõ dados, rubricados por hum 
.dos Conselheiros· da Fazenda, os quaes teráõ toda 
.afé para valerem em Juizo as certidões delles ex
trahidas nos casos ele contestação, seja entre os 
mesmos contractadores e contdbuintes deste im
posto, ou seja entre os committentes e commis
sarios deste genero. Os contractadores não seráõ 
.obrigados a manifestar ou apresentar .estes livros 
.duraHte o liempo elo seu contracto., porém findo 
elle., de'Veráõ r.emetter fechados .os ditos livros aa 
·Conselbo da Fazenda, que o.s mandará oremetter 
ao Real Erario, depois dos exames que julgar 
con;eniente. 

12. • .Que findo 0 tempo deste contr.acto se pro
·cederú ·á avaliação da sobne'dita casa, para por 
-0lla serem pagos os contraotadores p9r outros que. 
o forem do mesmo contracto, ou pela Real Fa
.zenda, se por .eI.la se mandar fazer a .a1'r.ecadação 
deste imposto. 

15.• Que1.os extraviado·res· deste imposto incor
r-eráõ nas penas impostas aos e;xtraviadores dos• 
l'eaes direitos ., segundo as leis ., e particularmente 
nas que se achão declaradas no ,alvará .de 28 de 
1\1 aio de 1808. 

14.• Que elles .contractadore·s podei·á0 traspas
tiM' es.te .contracto, e di;yid,i-lo em ramos, .s,e lhes 
parecer . 

. 1 ..5. • Q.ue elles contractad.ores ·gozaráõ de .todoS! 
os pri v1ilegios con.ced·i<los p.elas ordenaç.ões do, 
Reino e reg1imento da Fazenda aos .r.endeiros .das• 
r.end.as 11eaes ~ não estando:derogados .em parte .011 

em itodo, • 
16.• •Que dos. mesmos p~ivilegios g·ozaráõ to-· 

dos os seus socios ·e rendeiros particuJar.:es,. parai 
,c,uj,@ fim, se legiti.mal'áô es.tes per.ante o. C.ons.eloo1 

T.0~10 li,. 

da Fazenda, para se lhes expedir em consequen
cia e seu competente titulo, sem o qual lhes não 
po-deráõ ser guardados os mesmos privilegios na' 
conformidade da Real Resolução de Sua Mages
.tade ele 1 8 de Setembro de 2 817, tomada em 
'Corasulta do Conselho da Fazenda de 5 do mesmo 
me11 ·e anno, a tal respeito. 

-1·7. • Q:ue para a cobrança deste contracto usa
rúõ ·elles contractadores e rendeiros particulares 
do privilegi.o executivo, de que usa a Real Fa
zenda dentro do tempo do seu contracto, e mais 
hum a.nn0 depo.is de findar, sendo seu .luiz Pri
vativo aquel1e Ministro que o Conselho approvar. 

.i 8. • Que os Ministros e Officiaes da Fazenda,. 
do~ Defuntos e Ausentes, se não intrometterá(r 
com -0s effeito,;, papeis, livras, din:heiro, dividas, 
nem outra alguma cousa do dito contracto que 
ficar por fallecimento delles ·COntractaclores e ren
deiros particulares; ou de seus administradores 
ou feitores, porque de tudo tomará@ conta as au
sencfas que elles contractadores ti verem nomeado 
para correrem com o dito -contracto. 

19. a Que para deixarem de pagar o preço eles
.te contracto não poderá@ altegar perdas nem usar 
de . encampações, ainda nos casos em que o regi
memto da Fazenda as admitte, nem pedfr quitas, 
para cujo ei'eita renuncião todos os casos solitos 
-0u insolitos ~ eogitadros e rião cogitadas~ porque 
em todos e cada hum 'delles ficará@ sempre obri-. 
gadas, Sem de.Jles se po,d.erem valei~, nem os po
der a.Uegav em tempo algum, e p.ara algum effei
to, qua.Iquer que elle sejm, riã0 se interpretando1 
cousa alguma c.on.tra. o estipulado nesta condi
ção, pois se @bservará inteiramente tudo quant·o 
disp·õe ai este resp'Ci.t0 a lei de '22 de Dezembra de 
t7©1. 

20: • Que será@· elles contractadores obrigados 
a apr.esentar no Conselho .da Fazenda em sessenta 
dias, con.tados do tempo determinado para opa
gamento e espera, os conhecimentos da entregai 
no Real Erario, com a penai de se proceder contra 
elles' a seq·uestro e 1:emoção do contracto, ficando 
·Sempre ohrigados a completar t0da a falta que 
ha.uver, para inteiro paga menta do preço deste• 
contracto na fórma do alvará de 12 de Junho de · 
1800 §©.·~Joaquim José de Souza Lobato.-,---' 
A-cha-se :no Liv. 1" de Reg. de Consultas do Conselho 
.dei Fazenda, a fl. 1 1 2 q.té 1 1 5 v. 

d\ESOLUÇÃO DE :f.5 DE MAIO. 

Manuscripto authentico. 

Senlior. - Por aviso de' 18 de Abril do corren
te illlno, expedido pela Secretaria de Estado dos 
Negocios Estrangeiros e· da Guerra, foi Vossa 
Magestade senido ordenar a esta Real Junta da 
Fazenda dos krsenaes do Exercito , Fabricas' e 
Fundições, con·sultasse com eff~ito o que pareces-
se solfre o reque1·imento de Bernardo José Ser
·rão, Deputado Thesoureiro desta mesma Junta. 
Rogava~ Suppliciante a Vossa Magestade houvesse 
por bem augmentar-l•he o ordenado do respectito 
lugar, nã0 só em consequencia de que todos os 
Thes.o.ureiros de Juntas Regias tinbão mais orde
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nados elo que- o s-appli·caute, e que lhes era con OillllCAÇA'Õ feitapol' ·Sebastião Nicoldo Gac'het, Age1'/J
cedido huma quantia para resarcir as quel:íras que 
podião ter na distribuição dos pagamentos, como 
porque no anterior empreg·o que occupava, como 
Almoxarife daquella· Repartiiçãe·, tinha de orde
nado 600:/j). rs. e casa para· residir, cujo rendi
mento seria reputado em 200:/j) rs. , da qual 
ficou privado por pasaar ao seu successor, e até 
porque nesta· mesma J.nnta todos os Deputados 
tinhã~ ~aiores vencimentos do que o supplican
te 7 nao segdo• os seus encargos mends· trabalho
sos, e até pela responsabilidade de dous cofre&;: 
que agora que Vossa Magestade houve por bem 
e~eva-lo em ~~nra com o mencionado despacho, 
vmha o• supp1wante· a perder n•os· seus interesses 
e vencimentos: rogava por tanto a Vossa l\'Iages
tade lhe fizesse a graça d·e lhe mandar dai· i: 200:/j) 
rs. de ordenado annualmente, em attcnção ils 
razões ex,postas .. Mandando esta Real Junta ouvir 
ao Deputado Desembargador Fiscal, o mesmo 
assim o· p1·aticou, expondo: - Se bem. que seja 
costume a!.JUsh'o contemplarem-se as qnebras q,ue 
pode~ ter os Tbesoureiros da Real Fazenda, para 
se eshpl!llar huma quota determinada, em atten
fil ãO a ellas ; todavia contemplão-se virtualmente 
em todas as nações economicas para se lhe· estabe
lecerem· maiores salarios. E como a esta razã°' 
geral accPesce o detrimento do supplicante na 
passagem ele A.lmoxari.fe para Thesoureir,o, a in
sufficiencia ele estipendio que nesta qualidade' 
recebe, e a· economia pülitica que ordena sej,iio. 
bem pagos o·s funccionarios-da Fazenda Real, ·pava 
que eJla, prospere , fiat justitia. Parece a e.sta 
Real Junta,. conformando-se com a resposta ,do. 
seu Deputado Desembargador Fiscal, que 0 sup
plicante se faz merece~or de que Vossa Magestade 
se dig:ne conferir~lhe o 014denado annual ·de 9001J> 
rs., viste ficar pnvado. das casas em que habitava,_ 
e a. responsabi)idade· que tem <le responder pelos 
dous co.fves. Vossa l\~age&tade pórém manda11á o. 
que fôr servido. Rio de Janeiro, 8 de Maio· de 
181.8.- Vicente Antonio· de Oliveira. -1\lar.ioel 
Cameiro de Caropos. __:... €a .rlos José dos Reis e

::.Gama. - Sebastião José Xavier Botelho. 
· Resoluçáü. _;Como parece. Palacio do Rio de 

Janeiro, ·15 de Maio de- 1818. - Com a ruhriea 
ele Sua Magesta.de~ 

1 

DllCRETO DE f6 DE M'A'.'IO'. 

Coll. Br.az-. - Delgado~ 

Fui senido app1·ovar as condições na clata . de 
, 	t J do corrente mez, aceitas· pel'O: Agente do Can
tão de Fri~ourg·, Sebas.tiã'o Nicoláo Gachet, que 
acompanhao este decreto, e com as q_µaes conce
di a permissão para o· e~tabeleeimento FJeste meu 
R eino do Brazil de huma Colonia de Suissos eom~ 

· posta de cem familias. Thomaz Antonio de Villa
nova Port4gal, etc. Palacio do Rio, de J~neiro,. 
i;im 16 de Maio. de 1818, - Com a ru.brica de Sua 
Ma}~estade.. "' 

'll 
l' •J., •. 

tc do Ca~tão ~e Fribottl'g, telativa ao transporte 
da Colont~uiss1i para este Reino do Brazit. 

Eu abaíxo assignado, Sebastião Nicoláo G aéhet, 
encarregado pelo meu Governo, o Cantão de 
Fribourg·, de sollicitar de Sua Mag.estade Fidelis~ 
sima huma colonisação de Suissos no Brazil ,. e de ,. 
t'ratar do seu- estabelecimento, obrigo-me . para 
com o Exm. Sr. Thomaz Antonio de Villanova 
Portugal, Secretario. de Estado, l\linistro do ln-· 
ferior ,. Commeodado'r cfas O.rd.ens de Christo, e 
ela Torre e Espada, etc., etc, , a manter e trans
portar até a Hahia cio Rio de Janeiro cem familia s 

, çle Colonos Su.issos, homens,. mu.U1eres, e crjan

Ç.as de ambos os sexos, com tod.os os seus mo,•eis 

e instrnmentos rurae~, pelo preço de cem. pezos 

liespanhóes por ca(la pessoa , cxceptuando as 

crianças c1ua não tive11em ainda chegado aos t1·e s 

annos de idade, as q,11aes pnssar:Jõ gratuitamente. 


Vinte e quatro horas rlepois. ela chegada das em

barcações, dar-se-ha por concluida a passagem, 


'e o Governo deve clahi em diante sustentar os 

Colun.os. 

<Js a.rmadores dos navi05 que fizerem estes 
transportes, nada teráõ q.ue · reclamar do Gover
no em caso de a.varias, na.ufrag·io ou perda, me
nos , se acontecer depois de já estarem no porto ; 
porem se alguns d?s passageil'os desgraçada,men 
~e ~on:er~m na viag·em, o frete se1·á pago por 
mte1.ro a vista da relação do embarque. 

~e1,áõ feitos os pagamentos segundo o modo 

q.u~ se discutir e estabelecer na conferencia ljllc 

para este fim terú lugar na presença do E'xm. Sr•. 

Ministro e Secretario de Estado., e. da Mesa do 

~le~l Erario. ' 


Ji'eito em tres copias no Ri'o cre .TaneÍl'o·, aos 5 

de f ai~ de 1818. -J. Sebastião Ni?olúo Gachet. 


Co~,m1ÇõEs pelas q11.acs Sua Magestade Fidelíssima• 
h~ por bem conceder no uu Reino do Brnzit o es
tabelicimento de !tunut Colonia dê Suissos composüt 
de cem familias. 

- i\.rt. i. º 'f.enclo~se Su.a l\1agestad:e digné!'clo de 
ace\tar as · offe~tas ~o Cantã~ d1! Fribourg·, relativas• 
a ht1ma colomsaçao d·e Smssos no Rrazil, conce-· 
de o mesm<> Senhor a. todos os indivíduos do· 
mesmo· Cantão, . e aos dos outi;os Cantões, a fa
culdade de virem fixar-se nos seus Estados da. 
Am~rica !, e p·or hum effeito da sua . real munifi'
cencia ha,por bem manda.r, pagau as despczas·per-; 
t:en~·entes • a lrnm numero. de fiamilias· de colonos 
horr.1ens ,-· mulheres e· cdanças·, ate preencher <>' 
nurri'ero de cem familias, todas da Religião' Catho 
J.ica e Apostolica Romana.. _ 

Art.. 2.~ Em consequencia· desta, graça, Sua· 
l\1ag1estade se digna pagar a passagem destes colo· 
aos• até ao, porto do Rio dei Jancire ,. e·dar-lhes· os 
meios e viveres necessarios•pava se transportar~m 
para o Dist11icte de Cantagallo-, que he o seu· des.
tfoo , . vinte e quatro legoas longe da ,Capital.. 
~Aft..3. º Os Colonos, l~go que cheguem, se-." 

r-írõ r101ad~s em casas pro'VISOl'i<)S que Sua Magcs
tade tem manda.elo fazer, em quanto os Suissoo> 
IOâo ti verem edWcado a· sua V.illa e Alrlêas • 
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Art. ti.• Cada familia, segundo o numero de cargo as despezas d'e edificar e paramentar a Ca

pessoas de que f'õr composta, receb~á em plena pella Mór desta Igreja, e o prove-la igualmente 
propried.ade por concessões, e sem 1,Jagar renda d'e todo o necessario; mas quanto ás elas Aldêas, 
ou pensão alguma, huma determinada porção de praticar-se-'-ha o mesmo que a este respeito se 
terra, e além disso animaes, ou sejão bois, ca- tem feito nd Reino d'o Btazil. · 
vallos, ou machos de puchar, -vaccas, ovelhas, . Art. 13. 0 Todos os Suissos que em virtude da 
cabras e porcos; e para plantar e semear clistri- presente convenção se vierem ali' estabelecer, se
'buir-se-lhes-ha trigo, feijões, favas, arroz, bata- rúõ effectivamente, logo que cMguem, naturalisa
tas, milho, semente de mamono para fazer azeite dos Portngue2les, seráõ sujeitos ás leis e usos dos 
para luzes, linhaça, semente de ca.nhamo; em Estados de Sua, Magestade ; e gozaráõ sem excep
·fim, receberáõ viveres em especie ou em dinhei- ção de todas as vantagens e privilegios já conce
, ro durante os dous primeiros annos do seu es- <lidos, e que Yenhão a ·conceder-se aos seus vas
tabeleciróento, segundo o mappa aqui annexo sallos dos Çous. hepiispherios. 
debaixo do n. 1. Art. 24.° Cada Villa e Aldêa terá autoridades 

Art. 5. º Dignando-se Sua Magestade conceder locaes administratÍYas e judiciaes, segundo as leis 
a cada Colono Suisso 16.0 TS. por dia e por cabe- Portuguezas·. 
ça, pelo primeiro anno de. sua habitação no Bra- Art. 15. º A Colonia será provisoriamente aà7 
zil, e 80 rs. pelo segundo, scráõ os proYimentos ministrada por hum Director, em quanto fô1· ne
quc para elle tiYerem sido feitos anticipadaénente, cessario, e se não creaeem as CamaTas que se 
descontados pelo preço de compra sobre os fundos devem estabelecer. · · 
que se lhes ·fizerem mensalmente. Art. 16. • Sua Magestade querendo encller a Co~ 

Art. 6. º Entre esta quantidade de Colonos que lonia dos seus bencficios, dos quaes deseja que 
Sua Magestade tem tenção de levar succcssiva- participem todos os Suissos que· vierem á sua 
meníe a hum numero mais consideravel, deveritõ custa juntar-se a ella, concede· ú mesma Colonia 
haYer bástantes artistas dos mais essenciaes, como pelo tempo de dez annos, isto he, até o fim de 
carpinteiros, marcineiros, ferradores, scrralhei- i 829, a isenção de todos os encargos pessoaes e 
ros, pedreiros, e alg·uns moleiros, çapateiros, impostos territoriaes, a saber: dízimos, etc. 
curtidores, alfaiates, tecelões, oleiros, e officiaes Art.' 27. 0 Exceptua-se o direito pelo ouro•, do 
para fazer telhas, etc., os quaes devem tambem qual deveriiõ os Suissos pagar· o quinto d'a mesma 
ensinar aos nacionaes que CJuizerem aprender. sorte que pagão os antigos vass·a1Jos ele Sua Ma-

Art. 7.• Deverú a Colonia trazer da Europa gestade, as~im como o commercio dos objectos 
hum bom Cirurgião-Medico e hum bom Botica- do Brazil, fazendo parte cl'os contractos reaes que 
rio, mesmo hum ferrador experto veterinario; a Sua Magestade reserva para si exclusivamente, 
cada hum dos quaes Sua Magestade se dignará para os quaes existe lmma prohibiçiio geral aos· 
de conceder huma gratificação por anno. Portuguezes, que· se ext~nderá aos Suis~os. 

Art. 8. º ·Deverá igualmente a Colonia trazer Art. 18. 0 Logo que a Colonia contar de cento• 

dous ou quatro Ecclcsiasticos para servirem no e cineoeiata homens seas de dezgito a quarenta 
Culto Divino. annos em -estado de pegar em armas, organisará 

Ari. g. º Estes Ecclesiasticos ficarúõ sujeitos ao no sea interior, debaixo da inspecção do· General 
Sr. Bispo da Diocese em que .ficão incorporados. da Provi.ncia, numa guarda pro visoria, que terá 
Gozarilõ, segundo as suas dig·nidades, dos mes- a seu cuidado manter a· boa ordem, e passado o• 
mos emolumentos concedidos aos Parochos e tempo <las isen-ções que tiverem sido concedidas 
Coa'djutores do Brazíl, e receberáõ além disso á Coloni.a, e\la cuidará logo em form.ar huma 
doações de que gozaráõ, mas de que não poderúõ. milícia ú imitação da de todo o Brazil, e contri 
dispôr, visto 'qtte P.Stas doações devem f9rmar a bufrá; assim como todas as Províncias, para O· 

• propriedade da Igreja; em fim, seráõ alojados- recrutamento os Corpos Portuguezes de hran
em casas que a Povoação de cada Freguezia c_ous- . cos, e mais· particularmente das Tropas Suissas,. 
truirú para esse e.ll'eito. ' se Sua Magestade taes tiver ao seu serviço. 

Art. io. º Serúõ- os primefros passos da nova· Art. 29. 0 • Pa.ra execução do artigo acima, todos-
Colonia fundar huma Villa e duas Aldêas. A. cada os homens de dezoiro a vinte e quatro annos que 
hum deste~ po•vos se concederá huma doação d~ se julgarem capaz·es de, servir, serúõ ·sorteados 
terras capazes de prover pava o diante a sua des- todo.s os annos em huma époea determinada, e 
'peza respectiva 	 de administração. darúõ pelo séu ccrntingente parn os Regimentos 


Art. i 1. • A V ilia será à cabeça da Colonia e· de linha na proporção de hum homem para cada 

o centro da sua administração. Sua l\fagestade ,. yiute. 

por hum efl~ito cla sua benevolencia, lhe tem A.rt. 20. •., Todo · o individuo sobre quem cahir· 

dado o nome de NoYa Frihourg, e para prova· a sorte pederá pô1: hum home_m em seu higar , . e · 

particular <lo affecto que o m~smo Senhor se quando esta substituição·fôr admittida pelo· Corpo,. 

digna manifestar par.a com os vassallos que cha- será elle· considerado como presente •H> mesmo · 

ma para povo•a-la, he da sui! real vontade que a• 'Corpo, e-por conseguinre dispensado para, o futu-· 

Igreja Parochial tenl~a o nome da sua real.ressoa,_. ro do sorteamento; 

S. João Baptista, del:laiirn de cuja espiritual pro- Art. !11. º Os Suissos· que ''oluntariamente as
tecçãQ Sua M.agt!s~ade põe a Nova Fr.ihourg. . sentarem pr.aça, seráõ descontados do Gontingcn-


Art . . 12.• Sua Magestade, por contin\lação de· te <1ue a Colonia deve dar, afim cje privai· a 

sua. bopdade para com os· Su·issos·,. toma· a seu mesma Colonia, quanto menos possa ser,. d:os
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braços ·necessarios á ~gricultura, e ás artes e of-· 
ficios. 

Art. 22. • O tempo do serviço d~ linha de hum 
:Suisso não poder~ exceder a quatrq annos, e pas
sado elle, se lhe d~verá d~1· a sua hajxa absoluta
•ment,e? quando ell~ não · contracte hum engaja
mento voluntario, f! .qu~ .depe!]d~rá inteiramente 
da sua vontade. 
. - .t\.rt. 25. º Na intenç~o 4e favorecer os Suissps 
que já tenhão fortuna, e que tiverem o projecto 
de virem ao Brazil para se occuparem da agricul
tura em grande, ou para ahi estabeleeerem ma
nufacturas á imitação das da Europa, Sua Magcs
tade lh~s concederá terrenos vi~inhos da Colonia, 

00 .. 
o 
e: ' e: ~ 

~ ~ i 
~ 

e lhes permittirá gozar de todas as vantagens e 
privilegios que se dignou conceder amesma Co
lopia. 

Art. 24. º Em fim, Sua ~agestade, por ultima 
pro''ª da sua real benevolencia, declara, que se 
se acharem no numero dos Suissos que tiverem 
sido tpnspo1tado.s_á custa da sua Real Fazenda, 
alg·uns que desejerp. voltar para a sua mãi-patria, 
nenhum embaraço se lhes porá, mas que nesse 
caso não poderáõ dispôr livremente senã0 da 
metade de seus bens fundos e immoveis, durante 
os primeiros "Vh1te annÓs do estabelecimento da 
Colonia, e devendo a 01,1tra pertencer ao commum 
de que elles fizerem Pl:!rte, e isto corµ. o fim de 
augmentar as suas rendas. 

Sebastião Nicoláo Gachet ace~ta as condicões 
expressadas na ~presente capitul<1ção, e proniette 
executa-las pon~ualmente. {lio de Janeiro, 11 de 
l\iaio de-1818. -S'eba~tião Nicol.áo ,(f,achet. 

1 	 1 1 1 1 1 Bois , ou ' 
O> 
o 

l
i ''° li °' 1 o.o i "" li ,.... Cavalloso 

11 I I de puxar. 

1. 	 1 1 1 1 1 
"' o °" 1 "' 1 "" 1 °" 1 "" 1 Vaccas o 1 	 1 11 1 \ de leite. 

1 1 1 1 

.... 1 	 1 1 1 1 1o, 	 1 -1 1 1 o 00 Ovelhas. 
o 	 1°' 1 00 

1 °'11""1 
1 	 1 1 1 

o Cabras."' o 

1 	 1 1 1 1 
o .,, , "'1 .;.. 1.,, I "" Poroos."' o 


1 1 1 11 


-·~~--:-~:---:-~--:-~-----/~ 
1 1 1 1 1 1 Trigo...... "" o / .:;: j ~ 1 "' i,:: 1 ..... 1 Alqueires. 

-----''---'---'---'--'---,C----: 
1 1 1 1 1 ., 
1 1 1 1 1 Feijões. 
1 .:;: 1 ~ 1 "° 1 .:;: ..... 1 .Alqueires. 
1 1 1 1 1 

------,---'---'--'--,...---~1 

1 	 1 1 1 . ..... /
1 

,.._ .... ~·~ I'+ 1- J Favas . 
o"' 1 """ I I I i .Alqueires. 

-·~-----,.--~_.,.~--,--.,-----1 1 

o "' o -1 ·I · H-1 At;:;~ 
----,--,-,-~,-~,-~1--:-1--~1 

"' 1 1 1 1 1 , Batatas. 
g 1 "' \ °' I e.; 1 "' I ..... 1 Alqueires. 

----:--:---:-----:----,...------ 

<., 	 \ ~ '1 ..... _/ ~ \ .. 1 Milho. 
o 
o 	 1 ~,_ I "" ~· , - , - \ .Alqueires. 

----~---:--,.~--:--:-----·
1 1 1 1 J 1 Mamona 

"' o _ 11 "" li :::'. 1 ..... 1 ,.... para
o 	 ·~ 

1 
j azeite. 

1 1 
.Alqueires. ,1 

. 1 1 1 1 1 . 
..,,.. li ,_, 1 ..... ~~· , ... 1 Lin~o. 

J All).ueires. 
_ 1 1 1 1 

~• 	 '"" , . J J·~ ,,.~ 1 Canhamo.0 1 1 1Alquejres. 
1 1 1 1 1 " 

1 1 . • -.... 

"'.. ; 
o 
8 
"' 

ªo 
to> 
8 

"' 
~-
" o 
:;:: 

"" "' "'õiº 

"' ft 

"'.. Oi 
~ 
o 

e 

' 

http:Nicol.�o


329 ANNO D·E 1818~ 
~ 

.•DECRETO DE 1.9 DE MAIO. 

Manuscripto authcnt1oo. •I 
Tendo-me 'feito presente o 'Governaílor da Ca

~pitania do Espirita-Santo a relação Jas datas de 
•tcr1·crios distribuidos . aos casaes de llhéos que 
mandei estabelecer :na p:0v0ação de Vianna e ou
tros sitios, de cujo estabelecimento encarre~uei 
ao Intenderite Geral da Ppficia, e acharem-se me
didos e confrontados ·os mesmos terrenos, ten 
do-se-lhes passado os seus 'títulos de sesmaria que 
'!prcsenfárão ao 'Desembargador do Paço, como 
me constou por informação do mesmo Intenden
te Geral; e átlendend!o a que ·semel'har'lte's esta
helecimcn Los ·s·ão muito do ·meu real serviço, que 
não podem ter as demoras dos rreios ordinarios 
para que aquelles cultivadores, com a certeza da 
·sua propriedade, tratem dos trabalhos uteis, sem 
se <iistrahirem com as pretenções judicil!es: hei 
por bem confirmar, por este decreto sóment~, sem 
d,ependencia de outro titulo; as sobreditas datas 
ua conformidade da relação que baix1,1 com este 
4ec1-eto, as;iignado .por Thomaz Antonio ele Villa
nova Portugal, do meu Conselho, Ministro e Se
cretario fie Estado dos Négocios do Reino, e que 
com a certidão deste. decreto as sobreditas cartas 
de data fiquem sendo o titulo legal e justo ele sua 

•propriedade, para ter .o seu cumprido effeito em 
juizo e fora delle. A !Ylesa do Desembargo do 
Paço o tenha assill! eo.t.endido_, e o mande regis
tar aonde competfr, e na Camara daquelle Dia
tricto e cabeça da, Comarca, e entr.egar as ·carta~ 
de data ao Intendente Geral da Policia para este 
as fazor distribuir pelos Colonos a quem cada hu
ma dellas pertencer, ou a seus herdeiros. Pala
cio do Rio de Janeiro, em 19 de l\1aio de 1S18. 
- Çom a rubrica, de Sua Magestade. 

RELAÇA.Ó da medição e demarcação judicial feita na 
Povoação de Vianna parct os casaes dos llheos, man
dados eslabelocer nesta Capitania do E.~pirito-San
to, de ordem de Sua Magestade Fidelissima, por 
via de Paulo Fernandes Vianna, Intendente Ge
ral da Poliçia da Côrte e Reino do Brazil. 

Na nova esrrada das .Pimentas, lado do Norte. 

0L , Anna Theoclora, vi~1va de Manoel Macha
do da Costa, 112 braças de testada a Oeste quar
ta de noroeste, e 500 de fundo a Norte quarta 
ta de nordeste, confronta por hum lado com Ma
nael Nunes Ribeiro, e por outro com o Colono 
~gnacio Ferreira Velho; 2°, João de Andrade, o 
mesmo, na s~~quadra de Anna Theodora, con
fronta com Manoel Nunes Ribeiro e Antonia Ja
cinta; 5°, Jgnacio Ferreira Velho, o mesmo,con· 
fronta com Anna Theod.Qra e Francisco Martins ; 
4°, Antonia Jacinta, vi~va de Joaquim José, o 
mesmo, na subquaclra ·de lgnacio FeITeira Ve
lho, confrqnta, com Jaãp de Andrade e l\'laria 
Igoacia; 5°, F.1·ancisco M~rtins, o mesmo, ~on
fronta com Ign.acio Ferreira Velho e Manoel d.e 
Almeida; 6°, Maria Ignacia, viuva de Manoel' 
José. da Cçista,, o ,mesmo, na suhquadra de Fran
cisco· l\lartios, cqqfronta cpm A.ntonia Jacinta e 
l\'laria Joaquina; 7°, l\:I.a.n~eJ .de Almeic\a, .o ,rrHis.

:roMo ,u.. 

mo, confronta com Fran-0isco -l.\fartins e Beatriz 
l\:Iaria; 8°, Maria Joaquina, viuva de Jacinto An
toni~, .o.mesmo , na subquaclra; de Manoel de 
Almeida., cpnfroata com l\iarfa Jgnacia, e José 
Joaquim; 9°, Beatriz l\'. de Francisco1.aria, -viu v,a 
Machado, o m.esmo, oonfr.ont.a com Manoel de 
Almeida e Jac{qto de Souza; rnº, Jacinto de Sou
za, o n;iesmo, co.nfrenta com Bea~ri1l Mil.ria e Lui
za Joaquina; 11 ·~ Luiza Joaquina, viuva de Ma
noel da Costa, o mesmo, confro11ta. com .Jacinto 
de Souza e .Frapcisco Coelho; 1 2°, Francisco 
C0elho, o mesmo, confronta com Luiza Joaquina 
e João GoJ1çalves; 15°., João Gonçalves, o mes
mo, cont'ronta com Fxanéisco Coelho e Antonio 
José Evangelho; 14º, Anto11io José Evangelho, o 
mesm0., confr@nta com João Gonçalves e João 
da, Costa; 15°, João da Costa 224 braças de tes
t"d,a a·Oeste quarta cle noroeste;- com fundos por 
hum lado de 142 braças, ao Norte 'meio nor
deste, e por outro de 190, ao rumo do Sul, 
fec~and0 pelo Rio das Pimi;ntas, epi. ,differentes 
rumos com · [~60 braças-, confi:orita COI!! João Gon~ 
çalves e Antonio José elo Evangelho e 1\lanoel de 
Souza; i6°, Maria ele Jesus, viuva de Antonio 
Lopes, 112 braças de testada a Oeste quarta de 
noroeste, e 500 de fundo a Norte, quarta de nó
roeste, e 500 de fun'<lo a Norte, qn:irta de Nor
deste, conli·o11ta com Luiz Barboza; 17°, Luiz 
~arboza, o m,esmo, confronta com Maria de Je
su<> e Ant@nio Cordeiro; · 18°, Antonio Cordeiro, 
o mesmo, confronta com Luiz Barboza e Ma
no.e! ,Caetàno; 1g~,. Mar~oel Gaeta,no, o mesmo, 
confronta com Antonio Cordeii;o e Luiza Anrelia; 
20°, Luiza Aurelia, orfã de pai e mãi, casada 
com Antoni-0 de Freitas Lira, o mesmo, confron
t~ com Manoel Caetano. · 

Na mesma estrada do' lado do Sul. 

21 º., O Padre Capellão da Povoação, 220 bra
ças de testada a rumo do Sul, com fundos de 414 
braças a Oeste por hum lado, e por outro a Oeste, 
a Oessudoeste e a Nordeste,, tudo pela margem 
d-0 Rio Santo Agostinho, 570 braças, e pelo tra
vessão do centro ao Norte, pela margem do dito 
Rio 220 braças, confroqta com Manoel Trístão 
de Mello e.a orfü Maria do Carmo; 22º, Maria do 
Car.mo, orla de pai e mãi, 112 braças de ~e,sta
cla a Norte Sul, e 500 ele fundo a. J,este quarta de 
sueste, confronta com o Padre Capeljão e 1Hí1

·noel de Souza; 25°, Manoel de Souza testada Les
te a Oeste, e fundcl,s a Sul, confronta com Maria 
do Carmo e Joi;é Luiz; 24", José Luiz, o mesmo~ 
confronta com Manoel ele Souza e Gertrudes Ro-· 
za·; 25°, Gertrudes Roza, viuva de Manoel Ro
drig1,ies,. confronta· c.oi:n José L1,1iz e José Fernan
des; 26°, José Fernandes, testada do Sul e fun
dos a Lesnordeste, co.nfronta com Gertrudes Roza. 

;Estra<).a ,da ,.nargcro do Rio Santo Agostinho da parte 
· do Leste. 

t º,O .Cir.urg~ão da Povoação~ 86 braças ao Nor
t~, 40 ao Norte quarta de nordeste pela linha dos 
fundos de ;Luiza Aurelia at~ ó;IO .Brejo, e 94 a c.a
minho de Oe,ste., pel.a lü;ih;i aos fundos de ~Ia
1).oel l'ristão d.e l\:lello, fechando pela par.te i;le 

;8,5 



ANN'O DE 1'8i8; 
Oeste co'm. a estrada,. e 'pela do Sul com· 01l3rej o·;. 
2°, l\fanoeI Tri'~tão- de i\'IeHd 1t2 braça~- ·de resta•
d:a a N01·te quartá de no\·d'este', e 5·oo de fundo a. 
Oeste, conf'rcmtit cfom o Cirnrglão Manoel' Re-
bel'lo; 3°, lWanoel Ref>t:!lfo, ·o 1ne'smo, con!rontà 
corrt Manoel Tfütã'O' de Nlell'O• e M'anod 'Cabra'l ;. 
t1°, !HanoeY Cab1•a:f 260 bt·a~as rle'testada· a L'este

1 

Oeste, com fn1rldos por lium fddo· de- ~34 'rl'r~ça'S · 
emeia ao ~ohe~ e pefo oufrO' ao mesmd rumó• 
:ht1 e meia', e peto tra,•essão_d'o centr-0 5o5"bra-' 
ças, confronta c\om M:anoel RebeUó e Boaventura· 
José; 5°,' Boa:ventdra José 112 lkaças díl t'éstad'a. 
Nor~e Su·l, e 5óo de fu11 do a Oeste, êon fronta 
com ~iano'el t:a:brat e !Hall oel Vieira:; 6°1

, lVlaO'oel 
Viçira, o mesmo·:; cbnfronta com Boaventt'lrà · 
José e Manoel 'de M'ederros; ?º• l\'l'anoel d'e Me
aeiros, o mesmo , c~nfron ta com l\ia•noel' V,i''- ·' 
eira e Jo~é Frandseo de Medeiros; 8°, fo'Sé· 
}"ra:neisco' d1e 1\1-ed~i'ros, o mesmo, cortfronta 
coo1 M'il'pocl 1cle Medeiros; !jº, Ignacio CarrJo·so 
na Ilha (Fe('ro•11te d9°quartel, a· caminho de Nor
ue,sfo, 360 brl-Jças, e· a !'timo de N'l\'Oeste pela ew
costada da d'ita Ilha, ámargem du Rio Santo Ago-s
tinhb', 5'06 braças, e a rumo de Norcleste 5o& bra
ç·as , e ao de Sueste 5oG. ~ 

Estrada de Pareba, lado do Sul. 

1º, J.Uaria :Francisca, -viuva ele José de• MecfoiJ 
ros, i 12 braças ·de testada a Leste, e 500 de fu:n
do ao Norte, confi·onta com Anto·nio Pereirà éhí' 
l\taia; 2°, Antonia Pereirà da !\laia confronta coof 
Maria Fran'cisc1a· e Roza Luiza·; 3°, Ro"La lui'za ; ' 
vii'.rva de· Francisco· Pereira' Pimentel~ c'o·rrft-Q'ntà 
com AútoITio Pereü:a~ da> !\'faia e J.\lfanoel' Pereira 
Pirlicntbl; 4°, Nhinoel Pereifoí, coofron'tà com Ro·
za Luiza e José Joaquim; 5°, JoS'é J'ôaquirrl 1~8-r1 
braças de ~estada ~Q' .Norte, principiando fa li
nha dos funJ9s de Luiza Aurelia, com fundos por 
!rum lado de 566 a Leste quarta de sueste é a 
rumo d'e Leste, pelas testadas de R.oza J,\:iiza,. Ma
noel Pereira e Antonio Machado :r e parte da tes
ta·d'a de Francisco .Coelho Borges, 387 braças,. 
e pelo ~ravessão d'ó ' cen'tro a rumo do sul quarta
d'e Sud'oeste', pela linha r!•os fund1os éle J',uiz Bar-' 
}Jôza, 520 braças; 6°, .Nntonio Macha~:J<o 1i2 b'l'a
ças de testada a Leste, e 500 de fondo a Norte, 
c·on fí·onta CO'ffi' Francisco coelh.o;.7", Pranêise& 
Co·el110 Borg·e~· confronta com Antonie Wfachacfo' 
_e N.J:atheos do Coufo~ 8°, Matlreos do Couto n2

1
hraças 'ele tesfoda a Leste qa-arta de Sueste e 500· 
de fundo à Norte, confrontá com F1·a·neisco Coe-· 
lho Borges e:BiMann·a deJesas; 9.., Bibiann:rdw 
J·esos, ' ' Íitvà de !ntçmio Pereira, col'l'fronta co>m1 
~fatheos cfo ·Couto e"Kntonio-Jôsé; i<r; Antbni'!'>> 
J'i:isé' confronta ' COm Bifüant'ià"d'e Jilsus' e J<0ãe dfe• 
.I~itl1-~; i ~ 0 

, Jo'.n:ó de Lima e seus innã-os orffios ·de• 
M'a:rí·oel- de Lima',' 200 bra«i;as iéle 1!éS'tadit -a rtiinD 
de Ü~,St~,, ,prtfi1.Gipfand.Q U()<filclfl fiqda. p lii;iha .dt1S 
fundos de Jacinto de Soaza ~a rumo do Sul, pela 
lii~p~ do cent~o ~40 h1;~ç.as, . e a cam~nb~ d.e .Lepte 
quarta de Sueste, p!';la hnha dos fu'ndos de 1\nna 
Jo'aqui'.na ', 112"braças, 1.ê pefo .t'ravess~o d,ó ' c'Mtto~ 
pela Titiha

1
ctos fund'os de Jacirito de SouZ'â, ' a ;ca-'. 

minho à.e Nçdê g,uárta 'de norC1este. 4?~ fJraÇáS;.' 
1 J 1 l f· ~ ' •~\I 

Na .n1esma estt'ada, r.acfü do· No1•1Je . 

ro•, Joã,Ceefü-0 11•2 braça's• de testada a Nor
t~, e 5oo·de fundo a Lest~, conl'rnnta com lzi- • 
cloro da Pon.te; 1°3\,Jzidoro d1a l?qnte o mesmo, 
e.onfro.Hta ,com JoãQ C!'Jelho. 

1Na mesnm estra:cl1,.,,, dn ptirU! .de Ocst:e. 
; y ' _i. t Ct ' ll '1. 

· 1 ·{~",- Joao da ~ilva ,11. 2 braças de tes~atla a· Nor
te }e 500 'de fundo a· ~e~te, ,confronta COO) Cae
tano' Furtado; 1 Õº, Caetano Furtado o mesmo, 
co11'fronta éom João da. Silva Vianna. 12 de Junho 
de i.$ 16.. -J,<\·ancisco All.Jerto .fü11im. Palacio do 
.Rio cfcJJaneü:o, em ig'.' ~le lÜai?, 1e 1818, -'Iho
maz Antonio de Villanova Fortuga1. -Áchq.-se a 
fl. 35 v. do Liv. 2° do J(êfí· dos Decretos e Alvarás 
da , Mesa do ,De$ embargo do· Paço. 

D'.ECl\ll'l'O DE. 19 J>E ~!A'.JO, 

,Ç., , , Col~: Brn11.-,Delgadp. 

Senc:lo•me- pre~éóte à necessicl'ade que 11a de se
crearem varios o-fficios· na Alf'an'dega desta Côrte, 
pára a melhor e '11\.ais prompta expedição dos 
despaelms della, que tle rui so rte l'em crescido 
pelo progressivo a-ugrnento do commcrcio , que 
he imprllticavel o poderem ser aviados com a oc
tiv·idai:le que ex:ig'e o ü1teresse dos rregociantcs e 
do publico, e cetrt à fiscalis-ação cohve'ni·en le dos 
meus reàes direitos, censen• an~o-se o perjúGrro 
numero ' de Offieiaes que ella hoje tem~ eque era 
sór,mmte propdrcioMdu em outrns tempos e11). quc
liâ(í esra<va cs~al'ieleeida a fra'Dqueza tlo ' c-omrrter
cio e a: comnimnica~ão dirccta com todos os po1·
ros da Europa : h ei pDr IYem creal'· na mesma AI- · 
fandcga mais dous ofücios- de Eserivãe·s d'a Mesa 
Grande, hum de Conferente da Porta, e hurn 
de Feitor da !Hesa de Abertura, todos com ~ 
natureza dé serventias vitaliéias ;· e sou ou-t11osirü 
ser"ido, que cada hum.. d'os Escrhãés da Mesa 
Grande nomeados.para ós do11s officios d.e novo 
creados, vença annua:lmente o ordeiiàdo de 800:/JJ 
1's. ·,.sem etriofomentus ~ em q.uanto nãq vagar o 
antigo que actualmente ~stá servindo, lfügoclJoão ' 
l\leyer, e que ,·erificada a vacatu.r.a tle~le fiqu e 
cessando o meneiirnado· ordenado; o sem depen
dér1cia de outr'o despácho tod'os 'os tres Escrivães 
Hipartão entre 'si os errie!umet'ito , e tcnhão os 
mesmos vencimentos com igualdade. O Conselho 
da Fazend'a o tbnha assim entendido., b faça exe
cutar dom. 'os despiiehos necessarios. "Palácio d'o 
n'io de 'Jàneiro,, em 19 de Maío d~ 1818.-'Com 
a rubrica d1d~f~füli Nosso Seohor: . 
,_ 1 ' 

J, DÊCR:B!PO DB 20 :QE l\fiAiIPI' 

(~'n'erenéto 1êpte· no .Real Erario' dO'·lte'iir~ â'd H1'a
1
-' 

iil', ·:mtli's de pdaêípiar o d'espa·cho quotidianrld·,, 
iJ f1essdas etnptegàdàs· no expediente do rne,51111.>• 
Tr~bui'I'a~ á'Ssisl'fld ao• &a'otosante S<a:cri'fibio da Mis'
s-a, CQnlo se phatíca 'em -todos os outros _Tribu
rrae~: hei p,ot b~m 'qpe de futuro se pfoceda, t;m 
fo'd.os 'bll' dias'q)rn tlãó' Cor.em. sàn.tos· ou foriallas ,. 

http:h1;~�.as
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i1 celebra-ção da Miissa na c©mpet~nte Gapella que 
mando crear, conferindo ao Bachart;,J,Luiz Rafael 
Soye, que tenl:\o bomearfo pa'ra ·e~lfJ exercício, 
a.quantia amiuail de 24fi:tf;1:ts., que lhe será©i ·pa

, gos pela'c~mp.etente. fol4a 1: além de igqal iimpor
tam.cia q1t1:e ., p©'I! moü. os SIJl'tC me forã© P'reserrtes, 
e p·or ~raça .especia1h, que não servirá de exemplo, 
sou outro&im servida conceder-lhe a titulo de pem
sã©, pãg'a .pelairesp·eotLva;,f<Oilrn. Tho~alll Antenio 
<le· Vill!!ilova J?o~t1:lf~ail, etc. Palaofo dcr Rio de 
.Janeiro, em 2'0 die Mai@ de 1818; ~ Côm a hribri-' 
c a. d'El-Rei Noss0· Sen111@11>.~Eartrahido cúoLiv. 4º 
de 1~eg.'\de · Decreto,s do~, ra)mm de i 8141 a Janho de 
1818, a fl. 2911. •. 

ÚVABA.' DI~ :2'5 DE MA.I@. I 

' ' ' 
Coll. Braz. -'--'Delgado. 

Eu El-Reí faço sal:>er aos que o presente ·alvará 
com força de· Tei v~rem, ·que p@·r , eoll'sulta da 
Mesa do De~embargo do Paço constou na minha 
real p11esença ,. que, havendo-me dignado estabe
lecer, pelos . al va11ás· de 1 o de Setembr@ de 181 i 
e cl.e 13 de Se~embro de 1815 ,. Juntas com.postas 
do· Governader e Capit-ão .General, do Ouvidor 
da Comarcai, e do Jujz de F&ra., nas Capitanias 
J0s domínios Ulwamadn.os ema tle Mato-Grosso, 
para nellas se expedirem· ailgu1as lilegocios-da .l\'.lesa 
do Desembargo do Paço f em. beneficio dos mora
dores. das mesm{)s Capitanias, e do mesm@ mo~lo 
que f'ôra . estabelecido para o expediente de tSeme
J.hantes neg.oc.ios n·a antiga Rela:ção clcsta: Cidade, 
antes <la oreação da Mesa do Desembargo do Paço, 
o que está e·m p~atica nas Relações da Bahia e 
elo Maranhão· ; e q.1rn tenclo sido os motivos desta 
instituição as grandes d·istancfas em que estão 
desta Côrte os povos c}as referidas Capitanias, e 
as delongas e demoras que por.isso experimenta
vão quando í•equerião na Mesa a'S graças' que 
as mais das vezes se tornavão infrnctuosas e inu
teis pel<1 tardança ordinai·ia, e até po1· de~leixo 
e ffaude .dos Proeura,dores,, erãe dignos de seme
lhante mercê os•lH1bitantes da Capüaufa·de Goiaz, 
em que recahião os l!lllesmos fundamentos de dis
tancia desta Capital, e de i·gualdade de favor C• 

. gra9a, como me •r.equerêra. 0 Governador e Capi
tão General cla somredi1a Cap.itania; e tendo con
sideraçiio a toclo o referido, ao que respondeu o 
Desembar.gador Pr.oeurador da minha Co:r.êa e 
F:;t'zevufa,, e :rn naa.~s ponderado na sob redita c-on~ 
sulta, com auj·o parecer' fui servido c0Bforma1:-me; 
e fJUCl;end@ fazei< •gr·aça..e1 mercê aós meus íi.eis 
vassallos morad'<,ires· n!t meucionada Capitania de 
G@faz; hei por bem dewrmipar o segtliote: 

:Efaverít em ViHa Iloa huma Junta compos~a do 
.Go~erna:dor· e CapHii'o General, do' Ouv'i.cl.o·v da 
6omairc::a de ' &oiat,. e do Juiz de Fóra.; q.1JJ.e hei 

· por l;>ero crear á maneilfa• da: que foi instituída na 
Capitania de•Mafo--OnGSsoi; parà nella se deotdi~ 
Fetn OS "JrtléSffiOS•l~eg'OCÍOS e graças e'Sta.belecid@"" 
e dooLaratlós ·n<}S .a:tviattá:s· d·e 1o dei Setemlí>•Pe< de 
18d, e tl de ~eitembro de 1815, pela fómia, e 
~()r;n, as mcsmas1 regr.a-s' n>eUes '1etermi:na.cllas • 
. A-s p.al}~as da. só'{li:adi~àl ·capit3inia. que l;l •Junta 

novamente €l!eachr ha dé- a·pnl'ar• gá-s' terraS' · i:lá 
mP.sma <i~apitani:a, nomeando . os eompetcl'ltes: 
Veread.ores_ e mais Ofhefa~s da- Càma-ra, feráÕ' 
unicamente as Ja Villa Capital, e elas outras em 
que l1ouverem Juizes_d:e. Fór:a; devendo ser no
meados por pelouros nas optras ei:n que os não 
houverem, na fórma e maneira prescl'ipta na or
denação do Reino,.. e c'omo se p11ática e praticou 
sen;ipre nos. D.istl'ictos das sol:\reditas Relações. 
_ Não poderá a mesma Junta corace<ler perdões 

na Sexta-feira San·ta nos caso~ de fal.as(emia ~ 
falsidade,. ~oeda falsa' testemunho ra1so' morte 
ou ferimento com hésta, frecha, zag.a.ia'; U$O de 
arma curta, posto que não haja morte nem feri 
mento ; p:ropinação de vene1,10,, a.inda que effeita 
se não sig:a; r,eµiedio· paJ·a abort'ar ,. morte CG>II\

metü<la atrarçoadame11te, arrombarru;mto ' '. iolen
to· da cad.Ga' , ·peita de carcereiro para soltar ou 
deixar fugir o preso, i.11ceudio causado de sa1te~
dores de caminhos, fe1·i1)1ept0s d'e proposito nos 
Templos· ou Procissão aouçle . fôr ou estiver o 
Santíssimo Sacramento,. fefimentos ou pancadas, 
e ainda simples resistencia a qualquer Official d~ 
Justiça sobre seg officio; (erünento ou qiaalque~ 
ofi'~nsa de pessoa tomada ús mãos' roubo de mais 
ge marco de prata, adulLerio, . sendo a mulher 
levada de casa de _seu ma ri d<;>; ferida dada ou 
mandada dar de proposito pelo rosto, ladrão for
mígueil'o pela terceira vez, con.llemnação de açou
t.es por qualquer ca!'O que seja, incésto, salvo se 
se pedir dispensa para casamento, pfÚ'a a qual se 
concederú o tem.po convenieh.t.e, com a clausula 
dé que não vi vão 00 mesmo lugar; e não Se COil· 

cederá além destes casos ref~ridos nos que forem 
mais graves d'o -que elles. 

Sera po1,ém livre ~1s partes i;equerer e impetrar 
todas as graças facultadas ás Juntas, á l\'lesa ' do 
Desembargo do Paço, se ma.is lhes convier, ou 
sejão dos Distl'icto~ d'a.s tnencíonadas Capitanias 
de Goiaz, Mato-Grosso e domínios Ultramarinos, 
oia das referidas Relações çla Bahia e !VIaranhão. 

Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janei
ro, a 25 de Maio d.e 1818. -1hi~ com guarda. 
Com os registos competentes. 

• I 

Ma'nuscripto authentico. 

Eu El-Rei., como Go~ernador e perpetuo Admi
nistrador que sou do ,Mestrado, Cavalleria e Or
dem de Nosso Senhor Jesu-C'hristo: faco s·aber 
que, attendendo ao qne1 pw consulta da ·Mesa da. 
C'.@nsciemcia e Ordens- 1foste ReiÍ·lil!~1, subi0 á miriha 
real prese;nça: hei p@r bem augimem•tar as eon
gruas que estão< estabe1eci-das ús Digrniidades , 
Comegos e Fabrica da Cathedral de .S. Paulo, d.e 
E!raneira qu:e .anrmalmen1le percelhão daqui em 
diante o .Arcediago, primeina dig:midad.e daquella 
CatheQ'.raL, a ccmg.rua de 5oo;jjJ rs. ; eada lauma 
das 011tras· dig;nililiatles ,, .Arcipreste, .Chau:t11e e The~ 
sómefa-o Mor' a de 400:/tJ rs. ; Ci>'S dez c0111egos' 
a de.· 5oól/j) rs . . cada hum;. e a. iFaibrica respectiva 
700·:/j)· 11s. ;. qMe•'ttzdo será pago ·pela miaha Rea'l 
Fazenda,. na. conformida~e . iilas,naín.kas ooae& m'.'" 

mailto:C'.@nsciemcia
http:zag.a.ia
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dens. Este se G1:Jlllpl'irú sendo passado pela Chao
cellaria das Ordens. Rio de Janeiro, 29 de Maio 
de 1,818.-Com a rubrica d'El-Rei Nosso Senhor. 

· - Com .os registos competentes. 

· Manuscripto authentico. 

Havendo-me representado o :Juiz e mais· Irmãos 
dcí Irmandade de Santa Luzia desta Côrte, o gran
de cuidado que tem ei;npregado para qu·e o mar 
não se aposse da nova rua -que mandei abrir na 
frente da Capella da mesma Santa, e a destrua, 
procurando obstar aos seus impulsos com hum'a 
mul'alha de pedra so)ta, cuja obra haviào princi
riad?, tendo já muita quantidade de pedra para a 
contmnarem, e que havendo en'tre o mar e a so
bredüa rua hum pequeno terreno, que teri1 de 
comprimento quarenta a cintoenta braças, pouco 
mais ou menos, e de fundo de seis a sete n'huma 

_parte, e em outra de tres a quatro, lambem cx
·postó á destruição do mar, e que vem a participar 
do beneficio da projectada muralha, me supplica
vão a doação dclle; e tendo-me sido iguâlmente 
presente o direito de dominio que }). Anna Fran
cisca da Cruz, viuva de Estevão da Silva Montei
ro, pretende ter desde largos ·annos, e herdado 
ae seus antepaEsados no me5mo terreno, e con
fessando aliás que lhe fàltão os meios sufficientes 
para poder acautelar os clamnos que o mar tem 
causado, cujo proseguimento muito convem pre-' 
:venir, para que c'Qm o andar do tem o se nãÓ 
chegue a· interromper a communicação que por 
aquella parte tem os habitantes desta Cida'de, e se 
não ponha em risco a conservação ela Capella: 
hei po'r bem que se proceda á avaliação do men
cionado terreno, •para ser pelo meu Real Erario 
P?go o seu justo valor á sob'reelita D. Anna Fran
cisca da Cruz, que se diz proprietaria, e passe 
para o domínio publico, :ficando ,a Irmandade 
com o. uso e logradouro elelle, conservando-o li
vre e desembaraçado sem barracas nem eclificios, 
com a obrigação de fazer a obra do tapume de 
pedra solta. O Conselho da Fazenda o tenha as
sim,entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em 3o de Maio de 1818. - Com a ru
brica d'El-Rei Nosso Senlrnr. 

PORTA.RIA DE f.t. DE JUNHO, 

l\hnuscripto authcntico. 

(;) Thesoureiro da Capella ReaLmelta em folha 
a 'Francisco Manoel Chaves, com o ordena-do de 
40~ rs. ·por mez, que •Sua Magestade lhe manda 
dar , pelo trabalho a· que fica obrigado ele copiar 

J 	 todas .as composições de musica, destinadas não 
só' para a Real Camara e ,Capella, mas tambem 
para a Real Quinta da.Boa Vista. E com conhe
cimento de recibo lhe será 1-ancada em conta esta 
quantia. nas q11e der do seu reéebimento. .Rio de 
Janeit•o, em 4 de Junho de ,1818. Com a rubri
ca de Sua Excellencia. :.-A.cha-se a fi. 245 · v. do 
Liv. 1 º de Reg .. de .. Avisos e Portarias da Fazenda 
'fl,eat., n@ A.1•cluv.o da Seol'lei!aria ido lmpeJ1io. ,,, · 

,RESOLUÇÃO DE 5 DE JUNHO-. 

\,Mannscripto authentico. 

Sob.re a execução do decreto de 10 .dc Selem• 
bro de i817, que ~andou incorporar nos proprio& 
reaes o terreno do Campo ·de Santa Anna, entre 
as ruas ele S. Pedro e ele S. Jóaquim, em exten
são de viµte e duas braças •ele frente, e doze ou 
treze ele fundo, forei,ro á Camara desta Cidade, 
~lo qual era, foreira D. Emere'ncianna Isabel Dantas 
e Cunha, depositando-se o preço no caso de pen
der ainda litígio entre a s·o·bredita D. Emerencian
na e mais herdeiros; o DesembargadÓr Juiz do& 
Feitos ela Corôa e Fazenda, procedendo ás di
ligencias necessarias a este i;,espeito, e remettendo 
a sentença de adjudicação do mencionado terre
no, info~ma ter-se achado sómente a extensão 
de dezenove braças e D?eia , de frente, e quinze 
de fundo, até entestar com casa ele Custodio Mo
reira Maia,, tanto pela rua de S. Pedro domo pela 
de S. Joaquim, e que se lhe déra o valor de 
624:tf> rs., a razão .de 52;/f> rs . a h1·aça. O De
sembarg·ador Procurador da Corôa e Fazenda 
respondeu : - Deve-se lançar no lhro elos pro-· 
prios reaes da Corôa, guardando-se o titulo junto 
daadquisição no A~chivo com'Petente.-Parccc ao 
Conselho levar este negocio á presença de Vossa 
l\Iagestade, mostrando ter dado exa'cto cumpri
mento ao mesmo real decreto, para que Vossa 
lUagestacle delibere a esse respeito o que fôr do 
se~ real agrado, Rio ele Janeiro, 20 dé Abril 
de 1818. · · 

'.µesoluçiio. - Está hem, e mandei passar as or
deps necessarias. Palacio el? Boa Vista, 5 de 
Jupho de 181.8. -Com a rubrica de Sua Mages- . 
tade. -Acha-se no Liv. 1 º de Reg. de Consultas do• 
cdnsellw. da Fazenda, a fi. 109 e V, 

DECRETO DE 6 :PE JUNII.O. 

Delgado. 

,Querendo propagar os conhecimentos e estudos . 
•la:; sciencias naturaes na Reino elo Brazil, q.ue 
enperra em si müllares de objectos de observa
ção e exame, e que podem ser empregados em 
hepeficio do commel'cio, ela industria e das .artes, 
que muito desejo favor!!cer, como g·1·andes ma
napciacs ele riqM·eza; hei por·bem que nesta Côrte 
se estabeleça 1rnm Museu Real, para onde pas
sem, qnanto antes, os instrumentos, machinas e 
gapinetes que já existem disperso,s por outr.:os lu
gares; ficando tudo a .cargo ,das pessoas q'ue eu ~ 
pa,ra o futuro nomear. ' E senel~-me preFe1~te que 
a morada de casas que no Campo de Santa Anna 
oc-pupa o s~u pr.oprictari<o, João !lodrigues Perei
ra de Almeida, reune .as pr.oporçoes e .commodos' 
convenientes, ao dito estabelecimento~ ,e .que o 
m~ncionado proprietario voluutaráamente se pres-· 
ta a v.endê-las pela ,quantia de 52:000:tb· de •rs., 
~orr. me fazer serviç.o; sou servido aceitar .a, l'efe
rida ,offerta, e ,que procedendti-sc á ;competente 
esyriptura de c.ompra, para ser .depois .enviada ao 
C(mselho d.a Fazel1lda, e incqpporar.-se a mesma 
casa nos ·p.roprios c!a C0rô.a,, .e. se enti;egue p.elo 

, \ 
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Real Erario com toda a brevidade ao sobredit'o 
,João Rodrig·ues Pereira. de Almeida, a meneio._ 
n:ida importancia de '32:000:/j) de rs/rhomaz An- , 
tonio de ViHanova Po11tugal, etc. Paço do Rio de 
Janeiro, em 6 de Junho de 1818.-Com a ru
brica de Sua Magestacle. 

nESOLUÇÃO DE' (} DE JUNHÇJ~ 

Manusc1•ipto mit]l.entico. 

Senhor. -Pelos reaes avisos de 4 de Abril e 29 
de Maio do presente anno, foi Vossa Magcstade 
servido ordenar a esta Real Junta da Fazenda dos 
Ar~enaes do Exercito, Fabricas e Fundições, con
sultasse com effeito sobre os requerimentos de 
Luiz Martins 11 inheiro, Antonio José de Paiva 
Guedes e Domingos José l?erreira; este segundo 
.Escripturario lia Secretaria da referida Junta, os 
quaes pretendião e;; requerião o lugar vago ·de pri
meiro O.IIicial da mesma SecretaTia, vago pelo 
despacho de Felisberto Ignacio Januario Cor

. doiro a Thesoureiro· da Real Familia que se trans
portava a IIespanha; al legando o, primeiro cm 
seu requerimento os muitos desejos de empregar
se para ser util a si e ao Estado; o segundo, ins
truintlo -o seu reíiucrimento com attestações de 
Profess0res de latinidade e logica, cujas aulas 
frequentára ; o terceiro com o direito de accesso 
ao lugar vago dentro da sua Repartição, e pela 
idoneidade para eJ.le, que comprovava com do
cumentos dos Deputados desta Junta. !\'laBdando 
esta Real .Junta ouvir ao seu Deputado Conse

' lheiro Fiscal, este respondeu, que .achando -se 
-Domingos .José Ferreira provido em segundo O.IIi
cial da Secretaria da .Junta pela real resolução de 
17 de Abril de 1816, tomada em consulta desta 
Junta de 16 de Fovereiro do dito anuo, n·enhum 
dos dous concorrentes, Antonio José ele Paiva 
Guedes e Luiz Martins Pinheiro, podia entrar 
em concurso· com élle ao lugar de primeiro om~ 
cial da Se·cretaria., vago pela demissão {lo pri
meiro Official, Felisberto Jg;nacio Januario Cor
deiro, no.meado para huma commissão d·a real 
serviço, na fórma declarada no real aviso de 29 
·de Maio do cnrrente anno; e de)•endo esta Real 
Junta, em.cumprimento do citado aviso, propôr 0 
Official qne deve substituir na fórma da lei, ne
nhum o·u'i:ro póde com justiça ser proposto, e na 
oon formidade do alvará da creação desta Junta, ao 
immediato lugar de primeiro Official. da Secreta
.ria, que o supplicante scgll·Odo Official da mesma 
Secretaria ·; não só porque esta he a marcha le.ga'l 
na pr,omoção dos lugares dentll.O de A.raeaal, p·ela 
citada lei da creação, devendo pi!lr esrà ·razão pas
sarem p.ara os ' maions empreg;os .aqu.elles Offi
ciaes que, além da sua aptidão e merebimenw, 
con,tarem maiores serviçoi; e ántifpüclade dentro 
do Ar~enal, mas tambem porque nenhum 1outro 
Official concorre a par elo supp li-0ante, que pelos 
seus serviços, major aptülao, antiguidade e pres
timo possai p'referir ao sobrecl.ito immediato l~ 
g.ar do seu aooesso;,por qu1mt-0 o supplicantie IliHDS

tra iller servido de· P.vaticahte efl'ecfü:vo nas dift'e~ 
rentes Repartjções c]I(!) Arsenal, n.o AlmoxaPiifa~o· 

TOMO 11. 

e na Secretaria da Junta, .com tanta aptidão, assiJ 
duidade e iotelligencia, que mereceu ser provido 
do lug'ar de segundo Ofilcial da mesma Secre
taria: As razões , que então o fherão subir de 
Praticante ela Secretaria aquelle emprego de se.., 
gundo Official, são ainda as ' mesmas que o de., 
vião recommendar a esta Real Junta para ser pro
posto ao lugar vago ele' primeiro , Official; qüp . 
embora apresentasse o pvetendeute Antonio José 
de Paiva Guedes as t1ualidades apontadas 1'10 sea 
requerimento, que não erão por üso bastantes 
para deverem pl'Cferir a hum Official daquella es
tação do Arsenal , com serviços foi.tos dentro do 
mesmo Arsenal em as suas diíierentes Reparti
ções, com prestimo, aptidão, intelligencia e acti
vidade, .como manifestão os attestados tla Inten
qcncia, Contadoria e Secretaria da Junta, acos
tados pelo supplicante ao sea requerimento; que 
o outro pretendente Luiz Martins Pinheiro nada 
moscrava que acreditasse a sua aptidão, além da 
:voutad·e de empregar-se para perceber hum or
denado com que manter-se; q.ne não merecia 
consideração alguma.a sua representação; que á 
vista do ponderado era de justiça que fosse pro
posto por esta Real Junta o segundo Official da 
Secretaria para o immediatolugardo seu ·accesso, 
qual o de primeiro Official da mesma Secretaria, 
não só ' porque está nas circunstancias leg·aes para 
dever ser, mas porque seria estranho, até iníquo, 
que fosse proposto outro algum de fóra do Ar
senal, sem serviços, com preterição do supplican
te, em quem concorrem os serviços e qualida
<les requeridas. 

Occorrendo porém que por esta occasião re
,(1ueresse tambem o dito lugar· vago Francisco 
Jaeques de Araujo Bastos, segundo Escdpturario 
do Almoxarifado do Arsenal,- e baixasse a esta 
Junta com o real aviso de 10 de Junho do cor
rente o seu requerimento, no qual expõe e do
cumenta á sua antiguidade no. real serviço, já no 
Era11io, já dentro do Arsenal, e os seus bons ser.., 
viços em huma e outra e,stação;. e ao mesmo teII).
·PO representasse officialmente @ Secretario desta 
Real Junta, que era de sua indispensavel obriga
.ção pôr na real presença. de Vossa Magestade, a 
bem do sen:iço, que convindo inquestio:::iavel
mente o já referido Domingos José Ferreira para 
segundo O.fficial, como elle affirmúra quando se 
,tratava da conservacão on demissão de Vicente de 
Paula de Oliveira Villa~boas, qllle havia sido pro
movido a Tenente de Cavallaria e Secretario da 
respectiva Inspecção, não convinha comtudo pa
ra o ilugar de primeiro Officiale Serventuario nato 
do Secretario, porque as suas fancções erãb sem 
comparação ele out110. peza e de ol!l.tra c·onsequer;i
.eia, e po1· isso. exigia não melhor moralidade , 
porqu•e mui bo.a a tinha o dito Ferreira, porém 
maim t·aJento e mais energia, até p.orque sendo 
o prime.ir.o Olficlal Serventuario nato do Sec11e
tario, recabia sobre elle a formatura de comsul
tas' alv.a-rãs e cartas regias; toca-va.:lhe lembrar 
as leis ·ou ordenações que 0bstão o:n favorecem 
os n.egoci·os ; , e que não sendo por :tanto o Ofil.
cial. :que se-escolhesse oma:do dos necesEarios co
nh.~cim.ent.os~. s.eria o segredo tio Tribunal· :Ile;v:e,. 
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lado áquelles a quem na urgencia e difficuldade 

de alguns negocios recorresse para conselho. Em 
consequencia pois destes motivossobrevindos,tor
nando· a ser· ou'vido o Deputado Conselheiro Fis
cal, disse :· que a representação 0ffi.ciosa ào Se
cretario não· podia ôbstar as razães ponderad·as r.ia 

primeira 11esp0sta dada ao requerimento de Do
mingos José Ferreira, por ordem d.atJunta, por 
que nem estava autorisado para fazê-la pela lei tia . 
c reação des.te Tribunal, nem piilas obrigações 
inhercntes ao seu emprega, visto que tão sómen
te se limitão ellas na propvsta dos negocios e re
querimentos das partes, na boa guarda ,dos pa
peis e despachos que estão a &eu cargo na re1açãG 
delles na Junta, fazentlo lembrança. das resolu
ções e ordens que forem contt'arias aos-negocios 
propostos, e as que forem a bem delles, na apre·
sentação dos lembretes nas occasiões.das assig1rn
tu~as das cartas, alrarás, provisões,. eonsultas., 
ordens e despachos que se expedirem da fonta 
aos Deputados a quem competir a sua execução, · 
como se acha àeclarado nos§§ 62 ,' 65 e 64 do 
50bredito alvara da creaçãe. Não era por tanto 
dos-seus deveres fazer as propostas dos Officiaes.da 
S ecretaria, e por:· isso sem legitima autoridade a 
sob redita 1;epresentação, huma vez que não foi 
mandado informar p.0r es ta Junta o requerimento 
d@ supplicante segundo Offidal da. Secretar.ia, · 
maior mente quando se acha em contradicção esta 
representação com o,attestado que déra a. favo11 
do supplicante 'na pretenção deste lugar, onde 
attesta que o referido Domingos José F(')rreira 
tem senido com efficaz a,;siduidade e exacção 
<los seus deveres; e que não só foi sobre esta attes
taç.ão que elle dcliberára a proposta do dito Offi
cial, mas tambem sobre outra d.a Iotendencia dos . 
Arsenaes, por onde con..sta sei' ha.O·i1l ,. inteliligente 
e assíduo, Que nada mais .he mister para elle ser 
promo,•ido ao.immediato lugar, visto. esta11 já em 
segundo Official d'a Secretaria da Junta; q.ue não. 
está marcado por lei, regimento. ou outra algu
ma real resólução,. quaes sejão os trabalhos,pres
criptos ao primeiro Official, e quaes ao segundo;· 
que ambos elles· tem a obrigação de cump1·ü· as 
Hrdens. do Secretario, a quem compete repartir
pelos mesmos Officiaes da·SecretaFia os livros des. 
registos, consultas e expediente; que tanta obri
gação tem de escre'ller hum ah•arit ou consulta O· 

primeiro O:fficiâl, como o segundo, huma v.e7J 
que ella seja' distribuída pelo· Secretario; que a 
.escripta ' de· hum a consulta se red!Uz unicamente a 
copiar o requerimento das partes,. os despachos 
da Junta, informaç@es,. quando as ha, resposta. 
Fiscal e parecer da JunM, decrlarado no lembrete 
que deve· fazer o.Secretari-0 no Tribunal; que parai 
tal escripta · não he necessario grande conheci
mento, ha1vendo toda via muitos modelos na.Se
cretaria·;· que n.o.Tr.ihu·nal do Almit1antad'O tam
bem se escrevem consultas,. pPev.isões,, aharás~ 
e a obrigação do primeiro Official consistia . em 
repartir pelos mais-O:fficiaes a escripta-necessaria,. 
ficando a seu cargo ter em boa ordem •O - expe~ 
<liente da Secretaria, como se via· d'O regimento 
do·mesmo Conselho, tit, 7°, § 5P , . sond-0 iáliá,s.' 
hum. dos.deveres. do Secreta-rio . daqµelle Conse- · 

lho,recommendat' · ao Official Maior, · que tanto 
elle·,. como os mais Officiaes fação as escriptas 
cem boa or~'graphia, sem se arredarem dos mo
del0s estabelecidos no mesmo regimento; que 
estas. ob1·iga9ões quadrão aos Officiaes da Seel'e
taria da Junta pela identidade de razão que ha 
entre hum a e outra; e que em fim sendo promis
cuas as obrigações do prii;neiro e segundo, não 
se podia ·comprehencter como sendo habil para 
segundo Official, o não era para. primeiro; que 
não merecia, portanto, pezo a dHa representação 
para se deixar ele defoFir a propos-ta. elo referido 
segundo Officia! da Secretaria na fórma do ·seu 
primeiro, bem como a do segundo Esc1'.ipturari'o 
Francisco Jacq~es de Araujo- Bastos, 01·a preten
dente elo sobredito lugar de primeiro Official da 
Secretaria da Junta, porq•ue, tanto hum 'como 
outro estão nas circunstancias de serem propos
~os para o referido emprego: o flrim~iro pela razão 
de immediato accesso do lugar dentro da sua mes
ma Repartição; o segundo pelai sua maior a·nti
guidadc no serviço do Arsenal desde o estabele
cimento desta Junta, sendo ig·ualmenle habil e 
idoneo, como mostrão os attestados.d'a Intenden
eia acostados ao seu requerimento,estando•em•taes 
circunstancias a favor do primeiro pretendente 
F'erreira, se·gundo Ollicial ela Secretaria., o ser 0 

accesso em que está a caber dentro tia sua mesma 
Repartição, na qua.l por estilo observado nas Re~ 
par~ições· do Real Erario desta Côrte, não costu
Ina preferir oubro O.fficial de diversa Repartiçãe 
do mesmo Erario, posto que seja mais antigo , 
eomo se tem praticado nas Contadorias respec 
tivas; debaixo desta tarifa tem direito a preferi~ 
ao [ugar de primeiro Offi&ial da Secretaria o se• 
gundo O.ffici·al dclla, por ser O· lugar do seu im
me<liato accesso dentro da mesma Repartição ; e 
não sendo porém esta razão p0r si só bastante , 
de,•end@·unicam~nte regular a maior antig·uida
de de· outros Officiaes, poôto·que estejão em diffe 
ventes Repartiçães,. deve neste caso preferir ao 
lugar o.~egundo pretendente•Franeisco Jacques de 
Araujo Bastos, pela su.ai maior antiguidade no 
ser-viço deste Arsenal desde a sua· creação, no lu
gar de scg·undo Escripturario do &lmoxarifado ; 
que c1.1mpria p@r tanto que fossem com estas con
sid1~rações propostos por esta Heal Jünta• os dous 
pretendentes~ para Sua Magestade decidir·qual dos 
tlorn; propostos deve p11efo11k no· referido empre
ga de primeiro Ofücial da Secretaria da Junta_, e 
que .seria presente. Achando-se com effeilo .pre
sente o Deputado Cooselheiro Fiscal em. sessão 
deste Rcgfo, 'llribímal, que então ilelibeua va so
bre· todo. o expendido.,. baix;ou a· elle o requeui
mepto. de Thomaz José de Ag.uilar Satidenaho ,. 
segundo Offiaial da Secretaria da. Intendencia do 
A·v\:n~l d'O Exercito, inserto- no real aviso de Çti 
de tua10·d9 Cll)l:rente, pretendendo. o lugar depr1
mei110 Qfficia•l cfo Secretaria~ cujG· requerimento. 
pareceu. inadmissivel, já por estar deliberado este 
n~9ocio · por esta Real Júnta, já por não podel\ 
~l~ , . ou em meritos, .ou em direit<> de accessO. 
eompetir com os dous pretendentes r.efel'idos na 
resposta Fiscal. Estando porém a ponto de súhir. 
a- pr esente aónsulta á . real deliberação da Yoe.sa: 
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Magestade, foi Vossa Magestarle servido mandar 
pelo seu real aviso de 19 de Julho do corrente 
anno, que na competente consulta·s~omprehen
desse o re_querimento inc111·s0 de Domingos José 
Ferreira, segundo Official da Secretaria da. Jun

·ta, que pretendia ser preferido ao segundo Es
cripturaFio Francisco Jacques de Araujo Bastos, 
para que tudo na devida fóqna subisse á real pre
sença. Diz o referido Do ingos Jo~é Ferreira, 
neste novo·requcrimento, que, vagando na Secr·e
taria da Junta do Arsenal do Excrc1to o luga1· de 
primeiro Official, requerêra elle o justo e devido 
accesso, como sendo o Ofücial immediato naquella 
Repartição, e instruindo o seu requerimento com 
os documentos necessarios para pro,1ar a sua idn
neidade e bons serviços, e que constando-lhe que 
o segundo Escripturario do Almoxarifado, Fran
cisco Jacqués de Araujo Bastos tem igualmente re
quc1 ido este lugar, allegaqdo a sua antiguidade 
no serviço do mesmo Arsenal, que só data ele·hum 
anno mais que a do supplicante, e este receie que 
esta razão rle apparenle peso possa inclinar ao 
Tribunal a prefol'i-lo ao supplicante, e sendo de 
indispensavel dever de cada individuo defender a 
.sua ·justiça, rogava a Voss·a Ma gesta de se dignasse 
por seu real aviso mandar que, no caso 1le afio 
ter ainda subido á sua real presença a necessaria 
consulta. tomassem os respectivc>s papeis C(}m 
vista ao Deputado Conselheiro Fiscal para de no
vo responder, tendo em vista os documentos in
clusos que provão: N. 1 , que aquella allegada 
antiguidade fica contrabalançada pela sem com
paração maior effectividade do supplicante; por 
quanto o referido Bastos obteve não s6 hum ao no 
de licença com vencimento, como huma proro
gação de quatro mezes , e como tarrrbem huma 
ampliação voluntaria de mais de tres mezes-, além 
das muitas faltas por rnolestias, o que melhor 
prova o atrazo de escripturação em que· deixou 
no mesmo Almoxarifado os livros que escriptura
va; que terminando-se a sua lieença obtida pela 
real deliberação de coasulta a 23 de Agosto de 
-1815 ,. e a prorogação concedida pela Junta a 23 
de Deiembro do mesmo anno, _elle só se apresen· 
tára no 1 • de Abril d<> anno de 1816; pe1o que, 
por todas as razões .• fica claro que, devendo aquelle 
lugar estar vago pela sua falta de comparencia, e 
por lei e pratica do mesmo Tribunal, elle devia 
primeiramente obter nova graça -de Vossa Mages
tade para nelle reentrar e conservar-se, nem por 

,-tanto ser preferido ·ao supplicante por hum.a an
tiguidade, que nem .tem, nem pode contar; e 
que quando a to.Jerancia desta Real Junta· se con
sideFe como huma gra!,'-a tacita de eonscrvação , 
comtudo essa tolerancia não deve abranger o 
vencimen~o de antiguidade com prejuízo de ter
ceiro, e que tanto mais por huma pratica não 
interrompida aól .licenças registadas com venci
mentos de soldos são descontadas no tempo. N. 
2 , que o referido Bastos não tem maioria de co
nhecimentos, porque nem apresenta como ·o sup.._ 
plicante attestações de Professores Regios, cujas 
aulas frequentasse 2 nem tem a pratica da Secre~ 

' tad-a, 	 que o supplicante tem, estando elle em 
tiuma Repartição. absolutamente differente; pra-

tipa e -mc1·itos que no supplicante abonárão os 
pareceres dados na consulta de 16 de Feverei
ro do corrente anno, que a referida 'Real Junta 
fez subir {1 real presença de Vossa Magestade a 
favor do supplicante; que accrescia as razões que 
o supplicante humildement.e e:x:punha á Vossa Ma
gestade , que considerando-se os 0.fficiaes de to
das as Repartições com direito de accesso de hu
mas ús ou fras, guardadas as devidas proporções, 
nunca o referido Bastos podia entràr em compe
•encia com o supplicante para s..er-lhe preferido. 
Que o Almoxarifado he em toda a parte a repar
tição menos graduad~, o que até naquella Repar
tição se deduzia do alvará da creação da Real Jun
ta, que autorisa para nomear aquelles Escriptu
rarios, entretanto que nenhum dos das outras o 
póde ser senão po-r huma consulta e regia delibe
ração; que por tanto os access_o~ devem entender
se das Repartições graduadas sempre a maior pa
ra as Repartições inferiores, e nunca das iMerio
res em igual ou maior para as graduadas, prefe
l'indo aos Officiaes benemeritos destas. Que por 
tau to o acccssa do segundo Escripturario ,clo ·Almq
xarifad:o deve ser para seguudo da Contadoria, ou 
Secretaria, e nunca para primeiro destas, porque 
falta ainda áquelles segundos a igualdadr. ele gra
duação; que se seguia por tanto 'de todo o seu 
exposto que o segundo Escripturario Bastos nãa 
podia entrar em concurrencia com o supplicante 
ao lugar de pri'meiro Official da Secretada que 
estava vago , porque nem he superior em conhe
cimentos, nem tem.a pratica da Secretaria, nem 
tem sido <lffectivo no desempenho de suas .obriga

. 	ções, qualidades reunidas no supplicante que tem 
servido com notoria effectividade e conhecida ap
tidão. Continuando-se na conformidade da real 
ordem com ' 'ista ao Deputado Conselheiro· Fiscal 
todos os respectivos papeis, respondeu a• final qú'e 
se reportava á sua primeira resposta dada sobre 
a representação do Secretario, desta Real Junta, 
que impugnava a nomeação e·proposta do suppli 
cante Domingos José Ferreir.a para o lugar ele 

'primeiro Official tla Secretaria· da Junta, em con
seqúencia do seu primeiro offifdô ,. sobre · a pre
tenção do mesmo supplicante· a primeira Ofilcial 
da Secretaria, mandada consultai· pelo real a·viso 
de 29 de Maio do· corrente anno,. e áo pa11ecer da 
mesma Real Junta, com· o qual assignára o•lem
brete , conformando-se com a propos~a; que de
-via-se por tanto, mandai· incorpora.1· na consulta 
o presente requerimento, em cumprimento d0> 
real aviso junte que o- acompanhou para subil" 
ú real presença·, na fórma declarada· á mesma-. 
Real Junta. 

Parece poi& a esta Real Junta o mesmo·que ªº' 
Depu~ad·o· Conselheiro -Fiscal, oom quem se con
forma ,. p1ropondo para pr.imeil'o "Official da Se
cretaria da· Junta ao segundo·Bscripturario Fran-· 
cisco Jacques .<fe A:raujo Bastos-, .em-razão dos seus• · 
conhecimentos e maier antiguidade nos empre
gos deste .AJ.1senal desde a-Stla creação ·, não obs-· 
tante esl.'ar o segundo Official da Secretaria desta. 
Junta, Domingos José Ferreira, dentro do aocesso 
dá Repai•tição, p0r não de,·er este regular na con
cu11veocia de 0.ffieiaes mais antigos e mais habeis 
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' 	para desempenhar as funcções do s~u emprego. 
Rio de Janeir@, 9 de Setembro de '1816.-LVi<lente 
Antonio de Oliveira. -Carlos José dos Reis e 
Gama. - Manoel Carneiro de Campos. 

Resolução. -Nomêo para primeiro Official a 
Domingos José ·Ferreira, e para segundo a Carlos 

_ l\laria Roza . "Palacio da Doa Vista, 6 de Junho 
de 1818. ~Com a rubrica de El-Rei Nosso Se
nhor. -No Archivo da Junta da Fazenda do Arse
nal·do Exercito. 

RESOLUÇÃO DE 8 DE JUNHO. 

Munuscripto authentioo. 
1 

Senhor. -Por aviso de 17 de Abril do corren
te annu, ex.pedido pela Secretaria de fütado dos 
Negocios Esrrangeiros e da Guerra, foi Vossa ' 
1\-Iagestade servido ordenar a esta Real Junta da 
Faze1~da dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e 
Fundjç_ões, comsultasse com effeito o -que pareces

. ·e sobre o· requerimento de Salustianno José de 
Mel1o, tanoeiro da Real · Fabrica da Polvora. 
Eiicpõe o supplicante que, tendo sido enoarrega
do, em o amH> cle. 181 o, por ordem da Secretaria 
de Estado, de. fazer de empreitada os barris nc
cessarios parn o consumo da mesma I\eal Fahrica, 
contiouando neste ser-viço até o principio do anno 
de 1·815.i fôva então, por ordem: desta Real Junta, 
manclado parar o supplicaute daquelle exercicio, 
;;em que pot· este motÍ'Vo deixasse a mesma Real 
Fabrica de consumir aqu-elle utensitio necessario 
para a a"rrecaàação da polv·ora; em ;Janeiro de 
i816 fôra o. supplicante chàmado para continuar 
.a -cons~1·uir e fazer narris para uso daquelle real 
estabelecimento·, e pouco depois se lhe conferio 
o emp11ego de Mestre Taçoeiro deli.é, como mo&· 
trava pelo documento q:ue ajuliltára, cor1tiouan<lo 
o supplicante a exe.rcitar sem interrupção o sell 
officio, até que em o anno proximo passado se 
lhe ordenou fabricasse sómente huma quada par• 
te dos );iàrris que havião sido incumbidos' clantlo
:;o a alguns outros fabr:Ícantes o resto da obra 
que era pr.ecisa l_:>ará o consumo da mesma Real 
Fabrica, a qual mui bem se conhece dever ser 
feita pelo supplicante, assim por dever este pre
ferir na qualidade de Mestre a qualquer outro 
operario, como porque, servindo aquelle empreg.0. 
sem algum ordenado , como se -via do ~esmo 
docume.nto, todo o seu interesse e lucro .podi-a e 
devia p-rovir cio maior numero.·de barris que cons
truisse; que se tinha destinad-0 o supplicante a 
servir como.Mestre Tanoeiro da düa Real Fabrica, 
e este ser-viço demandando assiduidade de traba
lho e .effecti':vidade cor.respondente, ficára o suppli 
can.te pdvado de poder trabalhar para parlicula 
r-es; que pensou o supplioan,te ter melhorado de 
fortuna com ·a nomeaç-ão de Mestre, e seu pensa

. mera to teria .c.orres.pondido ao seu fim se. só elle . 
fabricasse b311ris varél. a i:lita Real .Fabrica, o ·qu-e 
não acontecendo, apesar mesmo cl(C positivas de
,teiiminações dadas por esta Re.al Junta"supplica
va a V0&1a l\'liagestade de· se "c1rgnar ordenar, pelo , 
seu uegi~ -a-vfis@, lP,e fosse .inémm1hid.a toda a obrá1 
.de ,bar.ris crne. foss.em necess.aric:is ·'para,:a ao-hredit.a 

Real Fab1'ico. l\Ianclando esta Juntá ou-vii' ao Dc- 1 ' 

putado Desembargador Fiscal ,i reS'pondeu ; ..:.....Que 
devia infor~'ar o Deputado Inspector da Réal Fa
brica da Polvo1-a, .declarando se os barris GOn§
truid.os pelo supplicante são os mel.horcs no· seu 
-g·cnero, e se a -Heal Fabrica he mais promptamcn
te forqecida, e se os que se fazem por encommen

das avulsas são ig·uaes em qualidade ~ sem diffe

r.cnça no preço, e que depois diria.-Mandando 

esta mesma :Junta que o Deputado Inspcctor da 

Real Fabrica informasse segundo exigia o Depu

tado Desembargador .Fiscal, o mesmo assim o 

,praticou, dizendo: -Que os barris . que á Real 

Fabrica da Pol vorn fomece ·Salus.tianno José de 

lUello, bem que não sejão os melhores no seu 

genero, como sucoedia. em geral nas obras de 

empreitada, todavia podem entrai'· em concurren

-0ia com os demais empreiteiros, tanto em quali 

dade oomo no preço, e sendo clle o mais antig·o 

ele todos, pal'ece merecer a pre!'erenoia, cmteris 

paribus. Quanto porém ao privilegio exclusivo a 

que parece aspfral', em razão da pro-visão que 

oLte,·c, não podia aquelle c0nvir aos reacs inte

resses, nem esta autorisa-lo a isso, visto que a 

concurre-ncia em objectos de commercio he o 

mais seguro meio de abaixar o preço corrente, e 

chcga·r a sua qualidade ao maior grúo de perfei

ção pelo amor de prel'erencia; que faria ver a 

-Vossa l\iagestade que a Fabrica da Lagôa, a ex

emplo das. mais bem regu ladas da Europa , e par

ticularmente a de Barnarena, tem estabelecido a 

ofiicina cle ta·noaria que lhe-deve fomecev .os bar

.ri~ , tinas, baldes, e outros utensílios desta natu

re~a; que o.s barris para o trnnsporte da polvora

aq constrnidos com toda a i:egulariclade são sem 

conlradicção muito perfeitos e bem acabados, e 

o 1,let1 custo de mão de obra he de 480 rs . , ·vis
to que a madeira nada custa á Real Fabrica, por 

sei,: extrahida pelos sens e~orav,os das proprias 

matas, e que quando se qmzesse attender ao seu 

prho , este não excedêr~ a- 5o rs . por barril, se

g·undo tinha calculado, e por tanto o seu custo 

total em semelhante caso se1•ú <le 550 rs.; ao mes
mo tempo que os dos empreiteiros dá Cidade, 

'alénli da eles.igualdade, não fica-vão a Fabrica por 
menos de ?50 rs. , a saber: 680 rs. de pl'imeiro 
custo, e 5o rs. de transporte de mar e terra até' 
os Armazens da Fahtica.~Mandanélo ~sta ,Junta 
n.oYamcntc ouvir ao Deputado Dtisemhargador 1 
Fi;ical, respondeu á final: -Que proiva:da .a infor
IDjtção do Deputado ln&pector da Real Fabrica da 
Poh•ora, e á vistadella, era indeferível arepresen
ta9áo do Snp'plicante. Parece a esta RcaL Junta~ 
-á ·ista da informação do D.eputado fospeetor da 
Real Fabrica da Polvora, e respDsta do seu De
putado DesemJnaq;·aclor Fisc.al, nüo ter lugar a 
p!'etenção do supplicame. Vossa Magestade po
1!-éin mandará o que fôr scr:vi.lih!l. Rio de Janeiro, 
2;1 de Maio oo i8 i 8. ..__ M.anael Ca1rdeiro de .Cam
pos. -.,.- C-arlos José cl.o.s Reis ,eGama, - iBeni:ardo 
Jo1>é Serrão-. · .. 
't' ..'Etesa lução.- -JNiãG ha .q:u,e deferir.. Palae.io da 
B·oa -.Vista,, ·8 de1Jumho, de 1818. -0..om a rubrica 
de-.Sua Magesta-de, ,...._JVq A.r.oltivo dai/unta da P',t;h· 
:u1ria ·do A rs»wl .do Ji}a;e_"r.~ito • ,e,ta. " , , 

http:Palae.io
http:truid.os


337 ANNO D'E 1818. 
llESQL'UÇÃO 'fi>E 8 DE JUNHO. 

, 	Manuscripto áuthentico. 

Senhor. -Á Real Ju:nta d~ iF~encta do Arse
nal Real d•o Exercito baixou a copia do real de
.ereto de 12 de Setembiro do anno passado, ·pelo 
qual Vossa Magestade se dignou cenceder ao Me
dico da H.eal Fabrica da Polvora a maioria de 
l44:tf> rs. sobre os ordenados Cfue já vencia. Como 
este decreto incumba ao Presidente do Real Erario 
o seu cumprimento, parece a esta Real Junta que 
por aquella Estação, e não por esta, deve ser paga \ 
a concedida e mencionada maioria. Comtudo, 
esta Junta, desejosa sempre cle acertar, Mm a hon
ra de consultar ~ Vossa Magestade, e rogar que 
se digne determinar· a este respeito o que fôr 
servido. -füo de Janeiro, l8 'Cle Mafo de 1818. 
Vicente Antonio de Olivc~ra. ~Manoel Carneiro 
de Campos. -Carlos José dos Reis e Gama. 
Berna1·do José Sel'l'ão. 

Resolução. - Pague-se corno ordenado pela 
competente folha. Palacio da Boa Vista, 8 de 
Junho de 1815.-Com a rubricá d'El-Rei. 

DECRETO DE 8 DE JUNHO.. 

Manuscripto authentico. 

Achando-se em irreparavel .estado de ruina a 
pequena Capella que actualrncnte serve de Matriz 
á Freguezia de S . .João da Lagôa de F1·eitas, e ·con
vindo a erecção de huma nova Igreja proporci'oua
da á respectiva população, e onde com a devida 
decenoia continue o Culto Divino: hei por bem 
permittir que nas terras da Fazenda da sobreditaLa
gôa se possa erigir a nova Igreja e Freguczia de , 
S. João, para o que a Junta da minhà Real Fa
zenda do Arsenal do Exercito, Fabricas e Fundi
ções, de commum acordo com o seu Deputado 
Inspector da Fabrica da Polv.ora, e o respectivo 
Vigario, proceda na conveniente escolha e de
marcação do terreno que se ju'lgar mais apropria-. 
do. A mesma Real Junta assim o tenha entendi
do e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro ., 
em 8 de Junho de 1818. -Com a rubricéJ d'El
Rei Nosso Senh'or. -Registado a fi. 291 do Liv. l º 
de Reg. de Leis e Deci·etos. 

DECRETO DE 16 DE JUNIIO. 

Manuscripto authentico. 

Sendo-me presentes as duvidas suscitadas so
bre a verdadeira intelligepci-a do alvará de 5 de 
Julho de 1806, pelo qual se estabeleceu a aneca~ 
dação d.o que pertence ao anno de morto, e bem 
assim os pretexto~ com que alguns providos pro
cürão evadir-se ao pagamento da quota respeçti
·:va aos seus beneficies: hei por hem ordenar que 
.se observe o que foi declarado por aviso de 28 
de Abril de 1807, .e que determinei ficasse servin
do de regra para a decisão das du vielas que oc•r
rêrão; e sou outrosim servido declarar, que a 
mercê que, por aviso de 8 de Julh'o de 1807, rnan
dei praticar coro .os individ11os qu.e compunhão 

TOMO II. 

as da-as Basílicas Patriarchal e roe Santa Maria 
Maior, não he applicavel ás outl'as Cathedraes, 
pois que assim o permitti por algumas razões que 

' 	 a isso me movêrão, e pela attenção que tenho 
algumas vezes praticado de lhes dar accesso de 
huns bem~ficios para outros, o qu~ não he com
mum para as outras corporações. E por elfeito da 
minha real munificencia, ordeno outrosim que 
ten}lão todavia inteira execução os despachos que 
já se proferirão em favor dos qoe forão dispensa
dos do pagamento sobredito .. 1'homaz Antonio de 
ViUanova Portugal, etc. Palacio do Rio de Ja
neiro, em 16 de Junlío de i818. -Com a rubrica 
d'El-Rei Nosso Senhor. -Extrahido do Liv. 5° de 
Reg. de Decretos dos ii.nnos de 1818 a Marr:o de 182'0, 
a fT.. 6. 

DECRETO DE 20 DE JUNH'O, • 

Delgado. 

Resultando gra.ve inconv·eniente e embaraço 
aos Ofilciaes das Divisões do Exei·cito de Portugal, 
actualmente destacados nas differentes Províncias 
deste Reino cio Brazil, ·que as 'patentes dos postos 
a que tem sido aqui pron10v.idos tenbão de -ser 
enviadas a Portugal, pata lrnverem o cumpra-s-e 
do l\iarechal General Commandante em Chefe dq 
Exercito, e os registos nas Estações daquclle Rei~ 
no, quando sendo aqui lavradas no Cbnselho Su
premo Militar e assignadas por mim, sem incon
veniente algum podem ser cumpridas pelos res
pectivos Generaes, ou sejão cio mesmo Exercito, 
ou do .Exercito do Brazil, debaixo dé cujas erd'ens 
estejão empregados temporariamente, e regista
rem-se nas precisas Estações, ren'iettendo-se p'Cla 

minha Secretaria de Estado do~ Negocios Estran

g·eiros e ela Guerra ao-s Governadores do Reino 

de Portugal, para lhes darem a necessada direc'

ção e cumprimento na parte que lhes tocar, as 

relações das promoções que por mim forem ap

provadas e mandadas expedir com os respectivos 

dectetos ao Conselho Supremo lVlilitar: hei por 

bem, desejando conciliar quanto possivel fôr o 

bem do meu real serviço, com a justa 'commodi

í:lade e vantagem dos individues que nelle estão 

empregados, que as patentes dos sobreditos Offi

ciaes daquellas Dívisõe~ que se houvetem (!e la

vrar uo referido Conselho, sejão do mesmo modo 

lavradas como até aqui; porém depois de assigna

clas por mim seráõ entregues na competente Secre

taria de Estado aos proprios Militares ou seus 

Procuradores que as sollicitarem, para as apresen


'tarem já s~lladas e registadas aos Generaes ou 
Governadores, debaixo de cujas ordens estiverem 
servindo, para lhes pôr o cumpra-se e serem de
pois registadas nas Thesourarias por onde forem 
pagos; e afim de que nas listas do Exercito de 
Portugal a que pertcnmrni, possão ter as precisas 
declarações e lugar, pela mesma Secretaria de 
Estado se remetteráõ reg·ularmente d'ora em 
diante as necessarias relações destas promoções e 
despachos para esse cffoito aos Governadores do 
Reino de Portugal, que faráõ expedir em con~e
quencia as ordens que forem necessarias. Thomaz 
Antonio"de Villanon Por.tugal, etc. Palacio do 

S5 
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'Rio de Janeira, em 20 de Junho de i818,-Com 
a rubrica de S.ua Mag.estade. 

PROVISÃO DE 25 DE JUNHO. 

M,anuscripto autbentico. 

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni'..: 
do de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço saóer 
a vós Governador e Capitão General da Capítania 
da Bahia, que se,ndo-me presente o requerimento 
dos presos empregados nas obra~ publicas e da 
fortificação .desta Cidade, implorando a minha . 
real clemencia e compaixão, afün de commuta1·
lhes nas mesmas ebras o deg-redo· a que forão 
condemnados, por tempo proporcionacfo ao das 
sentenças e ào de pi:isão e trabalho, e tendo con
sideração ao que, com informação vossa e do 
Desembargador do Paço Chanceller dessa Relação, 
respondeu o Desemb•argacl'or Procurador da mi
nha Real Corôa e Fazenda, e ao ma.js que se me 
expôz em consulta da Mesa d0> meu Desembargo 
doJ>aço, com cujo parecer fui servido conformal'
me por immediata resólução minha de i.2 des~e 
m ez: hei pol' bem ordenar· vos que aos menciona
~os pre~os constantes da relação inclusa assig·
'llada pelo Escrivão da minha Real Camara que 
esta subscreveu, se fayão as commutações suppli
cadas, assim e do mesmo modo por que· se fizcrão 

.aós réos contemplados nas- .cartas regias de 19 

.de Junho de 1811 (*) e · d~ 51 de ~aneiro d.e 

(') Conde d'os Arcos,. Governador e Capitão General 
d a Capitania da Bahia. Amigo. Eu o Príncipe Regente 
vos envio muito s~udar como aqu~lle que amo. Sendo-me 
presente a vossa conta de 25 de Março passaáo, que Jlzes
tes subir á minha real' pres.ença ,. em que me representa§tes 
quanto vos parecia conveniente· ao meu real serviç0, que 
os reos constantes da relaç,ão que acompanhou, senten
ciados em 'degredos para Angola, fodia, Moç,ambique 
e Rio d~ Sena , fossem empregados nos· serviços das obras 
da forti'ficação d esta Cirlade, não s& por se ilcbarem de
tidos ba muito tempo nas cadêas por"falta de transporte, 
mas tambem por não haver vs servtntes ·necessarios para 
as ditas obras, o que vos obrigou a empcega-los na do 
F orte do mar, pedind'o-nie que houvesse de commutar-lbes 
os degredos na cont'inuaçã·p do traàalh<:>· das mesmas 

•obras; ao que tendo consideração, e áquella igualdade de 
.justiça que com ellcs se deve praticar: sou servido que 
em Helação se lhes l'aça a co'mmutaç,ão dos seus degredos 
p ara continuarem no traba!J10 daquellas obras, não por 

' toilo o tempo das suas seBtenças, mas pur aquelles· que 
· o,s J uizes , á visto dos processos, se os bouve1•, ou do 
. tempo em que estilo condemnados, não os havendo, en
tenderem qué se p1·eenche os fins da mesma commuta
ção, por não ser da minha real intenção, nem· da ,minha 

· i niJef~ctivP-1 justiça aggra\far as pena9,- eom0> aconteceria 
.se os condemnados por toda a vida em degr,ed0, que aliás 
cl/ mprem soltos, houvessem de ficar pela commutação 

_presos pelo mesmo ttmpo, excepto se alguns dos mesmos 
degradados forão sentenciadM a galé~, ou perpotua ou 
t émporariamente, porque n'eotes póde a eommutação ve
r ifi car-se pelo rucsrno tempo da•seutença, ficando vós na 
inrelligencia que esta graça não comprehen.de os degrada
do• para a lndia, Moçambiqu<: e Rio de Sena, decl'arodos 
'Ju mesma Relação, que devereis fàzer embarcar para 
esta Curte, p~ra na monção futura seguil>em viagem• para' 
os ' eus destinos pela f'alta que ha de gente naquelles·meus 
<lominios. O que me pai;eccu participar-vos para que assim 
1) tenhais entendido e faç.ais executai·. Escripta no Palacio 
do Rio de Janeiro, aos 19 de Junho de i811.-Pm11c1PB. 

.- Para o Conde dos A>rcos. - Fl.-205 v. do Liv. 1-• de Ct1r· 
t 116 Regias e Alvarás, na Secretariro do lmperig.. 

1 815 (*), ex.ceptuando os. c'ODllemna.das a degredó 
para a lndia, l\Ioçambique e Rio de Sena, pelas l'a• 
zões que nas d'tas cartas rngias se ponderão, e os 
condemna·dos ~11tros quaesquev de·gredos po1· eri
mes atrozes, os qnaes deveráõ i-r cumprir as suas 
sentenças, pela qualidade do-s c1rimes, para plena 
satisfação da J ~tiça offendida,. e para exe.mplo 
d1e outros. E sou outrosim servido ordenar-vos 
que façais remetler successivamente tode1s os pre
sos excluídos desta commutação para o lug:ar dos 
seus degredas,. nas primeira~ embarcações que 
para eUe sahirem, e no caso de não irem em 
direitura, os. façais remetter gradualmente em 
q.uaesquer embarcayões que para esta Cidade vie
rem, em numero propor0ionado á qualidade clel
las, o· que assim· devereis pra.ticar para o foturo, 
pa.ra que não aconteça acellmular-se nessa Cida
de outro semelhante numer·e rlepresos. El-Rei Nos
so Senhor o mandou po1• seu especia.t mancladq 
pelos Ministros abaixo assignados ,. do · seu Con
selho e seus Desembargadores do Paço. João Pe
·dro l\'Iaynard da Fonseca e Sá. a fez no- Uio de 
Janeiro, a 25 de Junho ele 1818, Bernardo Jo sé 

(') Conde dos Ar.cos, Governador e Capitão General 
da Capitania da B'ahia. Amigo. Eu o Príncipe Hegente 
vos envio muito saudar como aquellr, que amo. H itvendo 
recorrido á minlia real epaternal piedade bs presos empre
gados nas obras da l'ortificação do Forte do maF dessa Cida
de', supplícando-mn o· perdã'O das penas em que se achão 
incnrsos pelos seus delicto.~, ou qualquer alivfo deHas qu" 
fosse do meu real agrada, mn·ndando-as eommuta1· tm 
outra~ mais suaves , visto terem já expiado parte das sua~ 
culpds pelos penosos trabalhos qne tem feito a ferros. F. 
constando-me pela vossa informação, em ofll'cio de 5i de 
Dezef1bro passado., que mu;tos delled es!ão já sentencia
dos a degredo, que tão cedo não poderião fr cumprir,, e 
que por este respeito, e por terem, depois de julgados, 
trnba/had·o presos, achando-se em iguaes circunstancias á 

' dos ~ue ohtiverão o indulto· da< carta regia de i9 de Juolw 
de 18 11, se fazern dignos de cjue os haja de l'a1.e1· tambem 

1
pa1ti<dpantes como fo1ão aquelles dos cil'citos da miaba 
real clemencia: hei por bem , confirmando-me com o 
vosso' p'arecer, fner aos mencionados presos sentenciados, 
constantes da relação inclusa, que com esta vai asslgnad• 
pelo Marquez d' Aguiar, do meu Conselho d'Estado, e 
Miui~ tro assistente ao despacho do Real Gabine~e, a me!i· 
m,a gr·aç,a que f'ni servido conceder aos que fizerão object,o 
da sobrcdita carta regia de 19 de Junho · de i811, a qual 
farei executar em beneficio d'ellcs com as m-esmas clausn
la• e restricções n'ella declaradas. Escdpta no Palacio 
do n to de Janeiro, 5 t de J aneÍ!'o de 1815. - Pa1NctPE. 
Para o Conde dos Arcos. , 

Relação q,uc menciona a carta re1Jia acima. , 

Fqmcisco Raposo, Manoel da Silva, Manoel Giraldes, 
Franf isco Nunes· , J'oão Ferreira Castor, João d'Almeida, 
José Ferreira Duarte, Caetano Joaquim, Jeronimo Sa
rnarr\i , Bernardo• Dias de Matt0s,, Custorllo José da Costa, 
Manoel Antonio Pédi·eiro, Manoel dos Santos; Bernardino 
José 1 Pedro d' Almeida, Ghristovão José, Francisco Guer

"reiro, A'ntonio Francisco Beja·, Damasi..i José, Francisco 
&ntopio Hespanhol, Joaquim Elias, J\>1anc!el Antonio 
Paulino, .loão Fr.Buciseo, Antoiaio José Ferreira, Manoel 
J ose d'Almeida, Manoel d'Oliveira, José Antonio La
mori, João Martins. José Joaquim, Domingos Lopes' · 
Antonio Joaquim d'Oliveira, Thomé Joaquim, João Go
mes Loge, Francisco Antonio Pinto, Benardo Gil, M:1>
noel Antonio Pimenta, .Francisco D'omingues, Manoel 
Ap,!o ,nio Plangaria, Florindo Jose, Joaquim Gonçalves., 
1\f!ift!~lio da Si!Ya Hamos, Nicoláo Gomes. Palacio do 
Rio ~e Janeiro , 3 1 de Janeiro de 1S15. - M'.arquez d'o 
A.guit 1-. -A fl. 4~ v. do 'Liv. _2. 0 di; Cartas llogias a· A111rr
r<u, ma Secretaria do. lmp~rio, · 1 
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de Souza Lobato a fez escre.ver. -Bernardo José 
<la° Cunh~ Gusmão e Vasconcellos. -Antonio Ro
dl'igues Velloso de Oliveira. -'Aclza-.ie a f1.. 71 v. 
do Liv. 2° de Reg. de Ordens ea;pedidas p a Mesa do 
Desembargo dó Paço.., ____ 

AVfSÓ DE· 25 DE JUNHO. 

Coll • . Braz, ...'..Delgado. 

lllm. e Revm. Sr.__:_ Séndo constante o quanto 
são sediciosos e incendiarios os discu~sos publi
cados no periodico intitulado- O Portugucz-, 
pelos quaes mostra o seu autor não ser o seu prin
cipal objecto propagar no povo conhecimentos 
uteis e verdadeiras idéas, mas concita-lo para 
perturbai· a harmonia estabelecida em todas as 
ordens do Estado, e intt'oduzir a anarchia; fa
zendo-~e neces'sarias as providencias que a El-Rei 
Nosso Senhor requerêrão os Governadores .do 
Reino: he o mesmo Senhor servido que seja pro- . 
hibida ã entrada e publicação de tão perigoso es
cripto; e ordena á Mesa elo Desembargo do Paço 
que faça expedir as. competentes ordens, para que 
os seus vassa!los. residentes neste Reino e domí
nios Ullram&rincs não recebão nem vendão, ou, 
detenhão em seu poder o sobredito periodico, e 
menós o espalhem por qualquer modo que seja, 
debaixo elas penas impostas pelas leis contra os 
c1ue divulgíio, ou retem livras e papeio sem li
cença, ou prohibidos pelas suas reaes determina
ções. ' O que V. Illm. fará presente na mesma 
Mesa para que assim se execute. Deos g·uarde a 
V. Jllm. Paço, em 25 de .Junho de 1818. -Tho- ' 

.maz Ant_onio de Villanova Portugal. - Sr. Perlro 
Machado ele Miranda l\'lalheiros. 

PROVISÃO DE 26 DE JUNIIO. 

Mannscripto authentico. 

Thomaz Antonio , de Villanova Portugal, etc. 
·º"Faço saber à Junta da Administração e Aneca

dação da Real Fazenda da Capitania da Bahia, 
que El-Rei Nosso S~nhor foi servido mándar ex
pedir ordens ás .Juntas de Fazenda das Capitanias 
do Piauhy; elo Ceat·á, e da Parahyba do Norte, 
para que hajão· de remetter as sobras que tiv.erem 
por via de letras seguras á favor elos Thesoureiros 
Geraes das Juntas da Fai;enda dessa Capitania da 
Bahia ou ele Pernambuco, como mais oppo1·tuno 
fôr,. a fim de que sejão entregues estas quantias 
assim remettidas aos Correspondentes da Bancn 
<lo Brazíl, residentes em qualquer das duas Ca
pitanias pela 1Junta <la Fazenda respectiva, logo 
tJUe taes letras forem cobradas, como muitõ· con
l'ém ao credito da Real Fazenda, e ao progresS:'o 
de suas transacções com o mesmo Banco. Outro
sim, foi o mesmo Senhor servido ordenar que o 
producto dos novos impostos destinados para aug
mento do fundo do Banco do Brazil que existir 
em cofre nessa Capitania, e o que para ô futuro 
se fôr cob~ando cios mesmos impostos,. seja di
rectamente remettido em quanto não houver 0'r
<lem em contrílrio, por via de letras a favor do 
Thesoureiro do Banco do Brazjl nesta Côrte , .. ou 

entregue aos 'seus correspondentes nessa Cidade, 
no caso de não se offerecerem let1·as seguras, dan
do a mesma Junta parte ao Real ErariÓ de todas ' 
as remessas ou eritregas que fizer. Finalmente, 
foi El-Rei Nosso Senhor servido mandar nova
mente recommendar a maior aétividade na co
brança das dividas fiscaes, a maior vigilancia na 
administração e arrecadação das rendas publicas, 
e toda a economia nas despezas dessa Capitania, 
fazendo-se tão q6mente as que se achão estabele
cidas por suas reaes or<lens, sem que se possão 
fazer quaesquer outras novas sem preceder ordem 
soberana participada pelo Real Erario, com pena 
de responsabilidade de qualque1· dos Vogaes da 
Junta, que em taes despachos consentir. O que 
tudo a mesma Junta assim terá entenâido e exac
tamenté cumprirú. Pedro José da Carnara a fez no 
.Rio de Janeiro, em 26 ele Junho de 1818. -Elias 
Anicete Martins Vidigal, no impedimento do 

. Contador Geral, a fez escrever. -Thomaz Anto-:
nio de' Villanova Portugal.-Ea;tmhida áo Liv. 5• 
do Rég. Geral de ,Ordens ea;pedirlas ás Jantas de Fa
zenda , a ft. 95 v . . · 

RESOLUÇÃO DE 26 DE JUN~O·. 

Manuscripto authentico. 

Senhor.-· Por aviso de 25 de Maio do corren
te anno, expedído pela Secretaria · de Estado dos 
Negocios Estrangeiros e ela Guen·a, foi Vossa Ma
gestacle servido ordenar a f!Sta Real Junta da Fa
zenda dos Arsen.aes do Exercito, F'abrícas e Firn
dições., consultasse com effeito o que parecesse 
sobre o requerimento d'e Rocfrigo Antonio Soares 
de Lima, Fiel dos Armazens deste mesmo Arse
nal, no qual expõe, que tendo a honra de servfr 
a Vossa l\'.lagestade com zelo e com probidad·e, sem 
vencimento algum de ordenado desde 18 de Mar
ço de 1816, até 15 de Novemõro de 1817, em·" 
que lhe foi outor gado o ordenacfo respectivo dos 
Pieis; que o supplicante, quer então,. quer na 
co·ntinuação do seu emprego·, tinha servido d·e hu
ma man·eira não vulgar, como era notorío, eco
mo, attestavâo .os documentos que ajuntára; e por
r.rlie não era' das pias e ,beneficas infenÇões de 
Vossa Magestade utilisar os serviços de seus vas- . 
sallos sem clar-llíes numa recompensa; rogava a 
,Vossa l\'lagestacle se dignasse mandar que ao .sup.
plicante se pagassem os ordenados do tempo que 
servio sem eUflS, a exempto do que já se tinha pra
ticado na sua mesma Repartição. !\'!andando e'sta 
Real Jun!a ouvfr ao seu Beputado DElsembarga
do1· Fiscal, 1·espondeu: fiatjastitía. Parece a esta 
Real .Junta que, vbto os bons serviços do suppli
cante prestados neste Arsenal, e não sei· nova a 
graça, nem abrir exemplos, por haver Vossa Ma
gestade íá por vezes conceâido a diversos empre
gados deste Arsenal, V.oss,? Magestade se ha d~ 
dignar, pela sua real benevolencia, fazer-l,he a mer
cê que implora. Vossa Magestade porém man- ' 
dará o qu~ fô1· servido. Rio .de Janeiro, 15 de Ju
nho de 1818: - Vicente Antonio de Ofrveirn. 
'l\'.lario:el Carnefro de Campos.~ Carlos José dos 
Reis e .Gama . . 
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Resolupão. -Como parece. Palacio da Boa Vis

ta, 26 de Junho de 1818. -Com a rubrica deEl
Rei Nosso Senhor. 

RESOLUÇ.fo DE 26 DE JUNf{O. 

Manuscripto authentico. 

Por aviso de 2 do p1·esente mez, expedido pela 
Secretariá de Estado cl'os Negocios EsH·ang~iros e 

. da Guerra, foi Vossa Magestade servido ordenar 
a esta Real Junta da Fazenda dos Arsenaes do 
Exercito, Fabricas e Fundições, consultas~e com 
effeito o que lhe .parecesse sobre o requerimento 
de Francisco Antonio Pires, Porteiro <la Secreta
ria da Intendencia desta mesma Junta. Expõe o 
supplicante no seu dito r~querimento c1ue, tendo 
sido despachado para o dito lug_ar em Noveml~ro 
de 1815, tinha até agora servido com o maior 
zelo e cuidado em satisfazet tudo quanto por· elle 
lhe tinha sido encarregado, como mostrava pelo5 
documentos que ajuntára; e porque o limitado or
denado que o supplicante percebia não chegava 
a supprir-lhe as primeiras precisões da viLla, ro
"ava a Vossa Mag·estade fosse servido, po~ effeito 
âa sua real munificeocia, conferir-lhe o mesmo 
1·encimento que percebia o Porteiro da Secretaria 
da Intendencia da Marinha desta Côrte. Mandan
do esta Real Junta crue o seu Deputado Intenden
te informasse sobre a pretenção do supplicante, 
o mesmo assim o praticou, expondo que ~ran
cisco Antonio Pires, Porteiro da Secreta na ·da 
Intendencia deste Arsenal requeria a Vossa Ma
gestade ser igualado em ordena.do ao Porteiro da 
Jntendencia do Arsenal lia Marmha desta Côrte; 
que o supplicante tem servido a Vossa Magestade 
com honra, zelo e promptidão, desde que foi no
meado, até o presente ; e que , em attenção aos 
seus bons serviço'S, e a ser o lugar que elle occu
pa identico áquelle outro d<\ Marinha, parecia~lhe 
que estava na razão de merecer a graça que im
plorava. Mandando esta mesma Junta ouvir ao 
Deputado Desembargador Fiscal, respondeu : fia't 
justitia. Parece a esta Real Junta, conforman
d,o-se com a informação do Deputado Intendente, 
e resposta do Deputado Desembargador Fis'cal, 
que o supplicante se faz merecedor de que Vossa 
Magestade se digne usar para co.m elle da sua real 
contemplação, conferindo-lhe o ordenado annual 
de 24or'tf; rs. , á imitação do q~e percebe o Por
tf!iro da Secretaria da Intendencia do Arsenal Real 
da Marinha. Vossa Magestade porém mandará o 
que fôr servido. Rio de. Janeiro_, 1_9 de Junho de 
1818. - Vicente Antonio de Ohve1ra. - Manoel 
Carneiro de Campos. - Carlos José dos Reis e 
Gama. -Bernardo José Serrão. 

Resolucão. -Como parece. Palacio da Boa Vis
ta 26 d~ Junho de 1818. -Com a rubrica ele

' E1-Rei .Nosso Senhor. 

DECRETO DE {i DE JULHO, 

caixa parlicÚlarmentf>Jdestinada para a compra de 
metaes de ouro e prata, que deixou. de ser cread~ 
no artigo 7° dos estatutos do mesmo Banco : hei 
por bem\i..Jr 

0 

denar que se estabeleça huma caixa 
particular no sobredito Banco, par~ po.r ella se 
fazer a compra do ouro e prata, e pnvat1vamen
te lhe permitto o poder comp.rar ~ transportar 
para esta Cidade o ouro em po, nao obstante o 
disposto nos alvarás do 1 • de Setembro e .12 de 
Outubro de 1 808, que deixá rã o de ter vigor a 
respeito tão sómente desta caixa, e das outras 
particulares que deverá estabelecei: nas casas ~e 
fundição, e nas Comarcas deste ~emo do Braz1!,· 
dependentes e filiaes da caixa prmcipal de~ta Ci
dade. E porque me ~ão pre~eotes o mer~c1mento 
e credito de que gozao o Visconde do Rio Seco, 
Fernando Carneiro Leão, Joaquim José de Se
queira e José Marcellino Gonçah•es, e csperan' .do dell~s que me hiio de servir nesta importante 
commissão muito a meu contentamento : sou ser
vido encarrega-los deste estabelecimento, e no
mea-los Dfrcctores desta caixa e suas filiaes, e 
para o futuro me proporáõ todos os ~~nos t~es 
pessoas das mais acreditadas, e que sepo accw
nigtas do Banco, para eu dellas nomear huma para 
entrar no lugar daquelle D,irector, que, ou po r· 
impedimento, ou pelo seu turno .• houver de sah1.r_: 
E se re"'ularáõ pela instrucções que lhes serao 
dadas ;or Thomaz Antonio de Villaoova tJ?ortu
gal, etc. Palacio elo Rio de Janeiro, 4 de Julho 
de 1818.-Com a rubrica d'El-Rei Nosso Senhor. 
1-Extrahido dos Archivos do extincto Banco. 

ALVARA' DE 5 DE JULHO, 

Coll. Braz. -Delgado. 

Eu El-Rei faço saber aos que este alvará com 
forca de lei virem, que, em representação do Juiz 
das' Demarcacões dos aforamentos da minha Real 
Fazenda de Santa Cruz, e consulta da Mesa do 
Desembargo cio Paço a que sobre ella mandei pro
ceder me foi presente a necessidade que ha de 
se erig·ir em Villa a Aldêa de Itaguahy, não só pelas 
propor9ões e vantagens que para este fi_m offer~ce 
o seu local, fertilidade do terreno e Já crescida 
população, mas tambem pelo augmento da pros
peridade e civilisação clos habitaates__da mesma 
Aldêa e commodidade de que gozar1ao nas suas 
dependencias não sendo obrigados a acudir aos 
chamamentos'das Justiças desta Côrte na distan
cia de quatorze a dezoito lewias; hnmas vezes 
deixando por muHo tempo ao dcsamp.aro as 
suas casas .e lavouras, CG>m grnve detrnncnto 
dellas, outras vezes consumindo totalmente nesta 
auseocia o seu limitado producto ~ do que se se
guia a pobreza, a ociosidade, e outuos mal~s a 
f!Ue muito convinha. occor1:er. E tent.lo con_s1de
ração ao exposto, e ao mais que, sendo auv1do o 
pesembargador Procurador da minha Re.al Corôa 
.e Fazenda, se me expendeu . na referida consulta, 

.. ~om o parecer da qual houve por bem c?nform.ar-
Manuscripto authentico. .., µie: sou servido erigir em Villa a sobred1ta Aldea , 

Constando na minha real presença ser .couve- p.om a denominação ~e Villa. de. S. F~an_cisco Xa
niente e!;tabelecer-se no Banco do. Brazit huma vier de ltaguahy, CUJO terntono e hrmtes deve
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rá'ó comprebender' a Fregueiiír •de Itaguahy do 
alto da Serra para a vargem., a Fregue~ia de l\1a
rapicú do Rio ·Guanclú subindo á p~e esquerda, 
todo o Ribeir.ão das Lages, e~a Fre~urezia de l\'lan
garatiba, ficando desde logo desmembrada do 
Termo desta Cidade, e da Villa de Angra dos Reis 
a que pertencia. 

Sou outro·sim' serv~do crea1· na mesma Villa 
os cargos de dous Juizcg Ordínari'Os,'Jrnm Juiz dos 
Odãos,, tres Vei·eadores, hum Procurador do Con
selho, e o Thesoureiro dos hcns do mesmo Con · 
selho, e dous Almot.acés; e assim mais dous offi
cios d.e Tabcllião elo Puhlico, Judicial e 'No tas, 
hum Alcaide, e o Escril'ão do seu cargo, ficando 
annexos ao primeiro officio de Tabellião os ·d·e 
Escdvão da Camara, Almotaceria e Sisas, e ao 
segundo oUicio o dcEscrivão dos Orfãos; os quaes 
empregos todos seráõ exercitados na fórma das 
leis e regimentos que lhes são respectivos. 

E constando tamhem na minha real prefença , 
por meio da sobredita representação _e consulta, 
que pêrtencendo á referida Aldêa de Itaguahy, que 
fica erecta cm Villa, certa porção de terras na 
Ilha de Itacuruçá ou Sapimiaguira, que cohst~o 
da respectiva escríptura de compra feita nesta 
Cidade em nome dos Indios, aos 17 de l\'laio de 

· i718, nenhum proveito actualmente resultava 
das ditas terras pela sua cµltura, nem aos Indios, 
nem á Aldêa em gefal, nem ao Estado : hei 
por bem determinar que ·, cessando a applicação 
que dantes tinhão as mesmas terras, fiquem d'ora 
em diante sec·vindo para património da dita nova 
Villa e despezas , proprias della, sendo ~foradas 
pela Camara em pequenas po1 ções perpetuamen
te, com fóros e pensões razoaveis, na fórma do 
alvará de ú'i de Julho de 1766, e com o laude
mio da quarentena prescripto na lei do Reino. E 
hei outrnsim por hem cleterminur que, pela Mesa 
do meu Deôembargo do Paço, se lhe conceda mais 
para seu patrimonio huma sesmaria de meia le
gua de tena em qu:adro conjunta ou .separadamen
te, aoncle a bouver de,•oluta, a qual será tambem 
aforada em pequenas porções por emprazamentos 
perpetuos, e os laudemios da lei, na fórma a~ima 
declarada ; ficando-lhe, além disso, pertencendo 
no seu respectivo terrítorio as rendas'· direitos e 
contribuições que nelle se tem até agora pago á 
Camara desta Cidade, e á da Villa de Angra dos 
Reis, de que he desmembrado. 

O Ministro que fôr encarregado da creação da 
dita Vilia, fará levantar pelourinho; Casa de Ca
mara, cadêa, e as mais officinas competentes, 
á custa dos moradores da mesma Villa e seu Ter
mo, debaixo da. inspecção da referida 1\iesa, a 
qual mandará medir e demarcar o terreno neçes
sario para o assento da Vílla, Rocio e seus logra
douros, na fôrma observada acerca da Villa ele S. 
João do Príncipe, sem pensão ou reconhecimento 
algum para o proprietario dei dito terreno, visto 
que tend.o sido dado originariamente por sesma
ria, e passando com os encargos dclla para o 
domínio do mesmo proprietario, de·ve este ~r 
reputa~lo como qualquer outro sesmeiro, a quem 
naquelle e.aso he expressamente imposta., nas res
'pectivas cartas de taes concessões, a obrigação 

ronw u. 

de dar o terreno que fôr preciso, livre e sem onus 
algum, como igaalmente me foi ponderado na 
mencionada consulta. 

· Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio 
d·e Janeiro, aos 5 de .Julho de 1818. -'RE1 com 
g·uarda. - S:om os .registos competpntes. 

DE'CRETO DE 7 DE JULHO. 

Coll. Brn. - Delgado. , 

Tendo determinado no alvará de 25 de Abril 
do corrente anno, que todos os generos paguem 
por sahida 2 por cento de Consulado, e sendo 
necessario estabelecer o methodo desta arreca
dação com exacção, simplicidade e facilidade, 
para que os meus fieis vassallos tenbão prompta 
e desembaraçada expedição no embarque das 
mercadoriaste generos que exportão, sem prejuí
zo da' minha Real Fazenda na arrecadação elos 
direitos : hei' por bem crear na Alfandega desta 
Côrte hull)a Mesa, que se denominara do Consu
lado da Sahida, composta de hum Escrivãoa, hum 
Recebedor, dous Feitores e dous Guardas, ven
cendo de ordenado em cada hum anno, o Escri
vão e o Recebedor, 800:/j; rs.; os Feitores, 6oo:tf> 
rs., s.em levarem emolumentos pelos despachos; 
e os Guardas, a razãe de 6t10 rs. por dia. Nesta 
Mesa, que se collocará no lug·ar da Alfandega 
c1ue fôr mais desembaraçado e commodo. ás par
tes, iráõ ellas fazer o despacho dos se,us generos, 
declarando' a quao ti'dade e qualidade, e pagando 
os direitos de 2 por cento do preço corrente, e 
fazendo-se dous bilhetes na fórma usada na Al
fandega, se entregará hum ao Despachante para 
sua rosal va, e para aeompanhar o embarque do$ 
generos, ficando outro na 1"lcsa, e lançado pelo 
Escrivão no competente livro; e no meio e fim 
do mez virá o Recebedor entregar ao Thesou,reiro 
da Alfandega os rendimentos com a conta extra
hida elo livro, e com os bilhetes, para se remet
ter ao Real Erario com os rendimentos geraes, 
com addição de renda especial dos, direitos de 
sabida, fazendo o Escrivão da Mesa Grande a 
competente carga ao Thesoureiro do sobrecfito 
r~ndimento. Para a percépção e arrecadação se 
fará na Alfandega, em cada mez, huma lista dos 
preços correntes -dos generos que se costumá.e 
embarcar, , pela qualidade media entre o baixo e 
o subido, pelo modo mais authentico e legal, a 
qual se I'eformara todos os mezes no que fôr ne
cessario, por poder haver variedade de preço em 
algum genero. Os Capitães e i\Iestres das embar
cações, quando vierem á Mesa Grande requerer o 
seu despacho de sahida, apresentaráõ hum map
pa circunEtanciado de toda a carga que levão , 
e o livro do portaló ou do Contramestre, e con
ferindo-se ambos com os despachos, e achando-se 
exactos, e tendo os Mestres j ura<ló a verdade das 
suas declarações, se Lhes dará hum manifesto legal 
e aut~~ntico pa1•a apresentarem nas Alfandegas 
do seu destino. O Conselho <la Fai.enda o tenha 
assim entendido e faça.executar com os despáchos 
necessarios. Palacio do Rio de Jaoeire, em 7 de 
Julho de 1818.-Cem a rubrica. d'.El-Rei :N·osso 
Senhor. · 
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DEORETO· DE 7 DE JULHO, 

Coll. Braz. 

Coosfando na mioll.a real presença serem neces
~ai'ios dous Feitores no Pateo da Alfandega d'esta 
Côrte, para c~idarem no bom, facil e seguro 
arranjamento ela entrada e sabida elas mel'cadorias 
<(Ue nella entr.ão: hei por bem,crear dous lugares 
de Feitores do Pateo e Ponte da Alfandeg·a desta 
Côrte, com qoo:/j) rs. d.:i ordenado cada hum por 
anno. O Conselho da Fazen.da o tenha assim en

- tendidu, e faça executar com os despachos neces' 
sarios. Patacio do B.io de Janeiro,. em 7 de Julho 
de 1818.-Com a rubrica d'El-Rei Nosso Se
nho,r. 

~ROVISÁO DE 9 DE JUJ.;}10, 

Manuscripto nuthenlico. 

D. ·João por graça de Deos, Rei do Reino Uni
ào de Portug1l, Brazil e Algarves, etc. Faço sa
ber a vós Governador e Capitão General da- Ca
pitania ele S. Pedro, que eu. fui servido pro
hibir a entrada e publicação do periodico in
titulado -o Portuguez - , e ordenar que nenhum 
dos meus vassallos residentes neste Reino e do
mínios Ultramarinos o receba, venda, ou tenha 
em seu poder, e menos o espa·lhe por qualquer 
modo que seja., debaixo d'as penas impostas pcl'as 
Jeis contra os que divulgão on· ret<:!m livros .e pa
p eis sem lic;ença, ou prohibidos pelas minhas 
reaes determinações; e fui outrosim servido man
dar remetter editaes aos Ouvidores el'as Comarcas 
para os fazer affixar, fazendo logo app renender 
os exemplares que do tal periodico existirem em 
seus Districfos, para m'os remetterem. O que 
füdo mando participar-vos para vossa intelligen
cia , e para que o fa çais executar pela parte que 
vos toca. El-Rei Nosso Senhor o mandoú por 
seu especi'al mandado pelos ll'linistros al>aixo as
signados, d& seu· Conselho -e seus D1)sembarga

~dores d'o Paço. João Pedro Maynard da Fonseca 
e SA 'a fez ·no Rio de Janeiro, a g de Julho de 
1818. -Bernard·o José de Souza Lobato a fezes
crever.-Monsenhor Miraoda.-José de Oliveira 
Pinto Botelho e l.Vlosqueira. 

Dirigirão-se circulares do mesmo theor aos Go
vernadores e Capitães ·Generacs das outras Pro
víncias. -Acha-se a· fl. 74 do Liv. 2° de Reg. das 
Ordens e.'!Jpedidas pela Mesa d'o Desembargo·do Paço. 

PROVISÃO DE fÜ DE JULHO . 

MannscriP.:to au~hentico. 

Thomâz AnHi.oio 'de Villaoova Portugal, etc. 
.Fa~o · saber á J unt-a da Real Fazenda da Capitania 
tlo Rio Grande de S. Pedro do Sul, que sendb 
presente a El-Rei N-0sso Senhor o requerimento 
de Francisco Alves· Pereira, proprieta1'io do offi
cio de Distribuidor e Contad-0r de Porto Alegre 

'.desi>á Capitania, em q.ue pedia o pagamento do.5 
-1ilonativos do dito officio desde 7 de Novembro de 

1815 (*) data do decreto da sua: mereê em tlian
te: foi o mesmo Augusto Senhor servido deter
minar que e~ia Junta pague ao supplicanle ou seu 
Pr.ocurador o que pela mesma RealFazenda tiver 
sido arrecadado, e lhe pertencer do doi;iativo do 
mencionado officio, de que he pro.Pl'ietario des
de o dia dito da sua rnercê em diante. O que se 
participa á mesma Junta para sua intelligencia e 
.devida ex.ecução, eomo nesta se lhe ordena. Aena
clelo Vcnancio·Va.tdetaro a fez no Rio de .Janeiro;. 
em 1 o de Julho de 1818 ..-A ntonio Marianno d·e · 
Azevedo a fez escrever. - Thomaz Antonio de 
Villanova Portugal. - Reg. no Liv. ?º a·fl. 27 v. 

PRGVISÃO DE 17 DE JUUIO. 


Manuscripto anlhcntico. 


D. Joao por graça de Deos, Rei do Reino Ul)i 
do de Portugal, Brazil e A.lganes, ele. Fdço .sa
ber a vós Ouvidor d'a C'omarca do Rio das Mortes, 
que sendo-me presente, em representação do Juiz 
de Fóra da Villa de S. João de El-Rei' , e em re
querimento do Sargento Mór Francisco de Paula 
Vill'asboas, proprietario do oliicio de primeiro 
Tabellião da mesma Villa, não hal'erdes cumpri
do inteiramente a provisão de 5 de Maio Je 1814, 
expedida em consequencia da minha immei:liata 
resolução de g de l.Uarço ão mesmo aono, pois 
continuavcis a conl'iecer por acção nova naquell'a 
Vill.a e Termo, tendo eu na dita provisão clecl'a
rado que, com. a creação elo lugar do .Juiz de Fóra 
nella haviiio cessado as avocatorfas e o conhecl
mento do Ou,•ido1· por acção nova 'na fórma do 
§ :~3 elo tit. 5-8 da ord. do Jiv. l º, o que foi depois 
cor. firmado pelo despacho çfo 19 de. Janeiro de 
1815, em que fui servido indeferir o requerimen 
to ,, que para a reforma da dita provisão, com ex
clusiva desta declaração me fe1, o Coronel Fl'an
'cisco Joaquim de Araujo l\lagalhães, Serventua

rio Vitalício do oliicio cl'e Escrivão dessa Quviclo

rfa, fundado nos regimentos dos Ouvidores das 

é omarcas de S. Paulo e do Rio de Janeiro, e na 

provisão do Conselho Ultramarino, de 7 de No

veF liro de 1791 ; tendo a. tudo consideração, e 

ao q,ue com informação vossá respondeu o De

sembarg·ador Procurador da minha Real Corôa e 

Fazenda: sou servido ordenar, como por esta vos 

ordeno, que obseneis inteiramente" a minha pro

visão de 5 de Maio de 1814, deixan1lo ele co

nhecer por acção nova na sobredita Villa e Ter

mo, na fó'rma da citada ord-enáção, sem emnargo 

dos referidos regimentos, que a não derogiÍrãq~ 


. e cujas disposições cessão depois da 	creação dos 
re~pectivos Juízes de Fol'a, e não · obstante a men
ciqnada pro,•isão do Conselh.o Ulrramarino, a 
q.ual não póde prevalecer por ser a sua dctermi

' 
(•) Hei r.or bem fa.zer mercê a Francisco Alves Per·eira, 


meu criado, da propriedade dos om:cios de Distribuidor e 

Contador (]'a Villa de Porto Alegre na Capitania do Tiia· 

Grlmdc dC' S._P!!dro do Sul. A Mesa do Desembargo dt> 

Nço o tenha assim entendido e lhe mande passar os des

pachos necessarios. Palacib do Rio de J aneÍÍ'o, 7 de No

vembro de 1815:- Com a rubrica do Principó Regente 

No~so Senhor. -Re/j. no. Biv. 4 de Decretos, a f. 1 2 '3 11~ 

áa Secrotai:ia de Estado dos · Neg{lci{ls do. Imp~1·io. 
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naÇão ~ providencia dada inteiramente e sempre 1mmediato á ultima decisão elos embargos na Casa 
ceder a consulta. Cumpri-o assim. ,Jl-Rei Nosso da Supplicação, mas que se· fação, no dia seguin
Senho1· o mandou pelos Mini~tros alfaixo ·assigna te, para que haja hum dia livre para este ultimo 
clos, do seu Conselho e seus Desembargadores do recurso. O Chanceller da Casa da Supplicação, 
Paço. João Pedro Maynard da Fonseca e Sá a que serve de llegedor o tenha assim entendido e 
fez no Ui.o de Janeiro, a 17 d·e Julho de 181'8.  faça executé}r. Píilacio da Real Fazenda de Santa . 
Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever.·  Cruz, 3o de Julho de 1818. - Com a rubrica d7 
Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira. - Anto El-Rei Nosso Senhor. -Acha-se no Liv. 1 ~de Reg. 
nio Felipe Soares de A,ndradeBerderode·.-Acha ~ das Ordens Regias Útl Casa da Supplicapão, a · fl. 
se a ft. 79 v. dó Liv. 2° de Reg. de Ordens expedidas 239 v. 

pela Mesa do Desembargo ~o Papo. . 


OFFICIO DE 31 DE JULHO • 

• 1 

AI.VARA' DE 27 Dll JULHO~ Delgado. 

Mannscviple a11tbe1Hico. Ilm., e Exm. Sr.-Com o officio de V. :Ex., 
n. !~8, com data de 3o de Maio do corrente; forão 

Eu El-Rei faço sa-ber aos que este alvará virem, presentes a El-Rei Nosso Senhor o projeclo .dos 
que sendo-me presente, eo;i consulta da Mesa do . Negociante dessa Praça, de applicarem .em bene
meu Desemba,rg;o dq Paço, a informação a que ficio da Casa Pia dds meninas orfãos e desampa
.ella mandou proceder pelo Juiz ,de Fóra da Villa rados dessa Cidade,.o excedente do dinheiro que 
do Cuyabá da Capitania de Mato-Grosso, acerca prestárã-0 por sub.;cripção pai:a os reg-osijos publi 
da necessidade de se crear na mesma Villa mais cos pela feliz acclamação do mesmo Senhor, 
hum Tabellião do Publico, Judicial e No tas, por abatjdas as dc~pezas de hum Te-Deum em acção 
não ser l~astante o que ali ha para acudir as di de graças; a respost.a que V. Ex. · lhes dirigi!> a 
' 'ersas incumbeucias do seu cargo, assim dentro este respeito, e o quadro do estado actual da so
d11 Villa, como no sttu vasto terreno, e de cuja hredita casa; e· sendo muito conforme com os 
falta 'tem resultado delongas e outros inconveni- · reacs e pios sentimentos de Sua i\1agestade, e 
entes ao prompto expediente do meu real serviço com o paterna~ zelo com que disveladamente pro
e dos negocios das parte.s. E tendo .consideração move o hem e felicidade dos seus vassallos, e 
ao referido, e ao mais que sobre esta materia se procura amparar a classe indigente e miseravel,. 
me expendeu iaa mencionada consulta, em que conferindo-lhe hum pri'vilegiado. direito · !t sua 
foi ouvichi o Desembargad@r Procurador de mi real protecção, não póde deixar de se lisonjear 
nha Corôa .e Fazenda, e com o parecer da qual mu.ito com o acertado arbitrio que tomárão os Ne
houve'por bem conformar-me: sou servido crear gociantes dessa.Praça,' de consagrarem á memoria 
na sobredita Villa do Cuyabá hum segundo Ta da sua gloriosa coroação e exaltação ao Trooe·.dos 
bellião do Publico·, Judicial e Notas, o qual servi  seus Reinos hum testemunho tão authentico do 
rá com o primefro Tabel!ião que já existe por patriotismo ·e generosos sentimentos que os ani
distribuição igual, tanto na Villa, como no Ter mão. D'ignanrlo-se com a maior satisfação de 
mo, em todos os ramos inherentes á semelhantes approvar tão louvavel projecto ,. e de encarregar 
ofTicios ,. na fórma da lei do Reino e das mais ex a V. Ex. da ft)generação daquella Casa Pia, e da 
tra yagantes que lhes são relativas. orgaoisação dos seus estatutos, ·proporcionados 

E constando tambem da referída . informação ao novo augmento que ella deye adquirir com 

que 'na m'esma Villa do Cuyahá se achão já crea este donativo. Para se conseguir tão importante. 

dos o& officbs de Escrivão da Comarca c do Jui fim, lia o mesmo Senhor por bem, revogando a 

zo dos Orlãos ~eparadamente, sendo anne·xo ao disposição da carta reg'ia ·de 29 de Dezembro de 

primeiro o de Almoteceria, e ao seg·undo o da Su 1808 .• que çommelteu a administração dest~ Se

perinlendeneia das terras e aguas mineraes, e·o do mina1:io aos Arcebispos, onlena1· que d'ora em 

Guarda Mór das mesmas terras mineraes: sou ou diante elle fique debaixo das vistas e inspecções de 

trosim servido· ordena-r que se não altere o e;;tado V. Ex., e dos seus successores no Governo déssi/. 

actual dos mesmos officios, em quanto eu· a· este Capitania ; para o administrarem e promoverem 

respeito não hpuver por bem determinar o con tudo· quanto fôr concernente e proveitoso ao des

lrario. Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Ja t-ino de huma j ustiôcação tão pia e tão util ao 

neiro·, aos 27deJulhode 1818.-REicomguar- Estado; e na '.}Ons-ideração do zelo e intellígencia 


1 da. -Ae/ia-se a fl. 45 do Liv. 2° de Reg. de Decom que V. Ex.. se emprega no sel1 real serviço, 
cretos e A lvarâs da Mesa do Desembargo do Paria. , .. e das repetidas provas que tem dado os meneio

. nados Neg·oeiantes, do quanto são1 promptos para 

concorrerem com seus cabedaes para estabeleci


. DECRETO Dll 30 DE JULHO". mentos de publicai utilidade, Sua Magestade está 

Manuscripto authcntico. bem certo rle que o Sen'l'inario dos Orfãos ·da Ba


hia corresp0nderá muito aos seus • paternaes cui

Attendend-0 ·a que os ~ias que sãe permittido~ dados· e d'isvelos. O que de ordem do mesmo Se

aos réos ele pena ultima não tem o inbervallo ne nhor paitieipo a V. Ex.. pai·a que assim se execute,. 
cessario para se decidir ª ' consulta a que por pie louvai:ido e agradecendo V. Ex., no seu real nome, 
dade mando.proceder no D.esembargo do Paço: á corporação do commercio dessa Cidade, esta 
sou servjdo· que as.exectiç.ões se· não fação no. dia nova . demonstração· do seu patriotismo. Deos 
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:guarde a V. E.t. Palacio da Real Fazenda de San• 
-ta Cruz, em 51, de Julho de 1818. -Thomaz 
:Antonio de Villanova Po1·tugal. - Sr. Conde df! 
Palma. 

PR'OVISAO DE 31 DE JUlllO. 

Manuscripto authentico. 

Thomaz Antonio de Villano'' ª Portugal, etc. 
Faço saber á Junta da Real Fázenda da Capittrnia 
de Minas G eraes, que requerendo, por este Real 
Erario , os moradpres do Sertão do Rio Doce se
rem isentos de pagarem dizimos, na conformida
de que lhes permitte a carta regia ele 4 de Dezcm
l)ro de 1816, e. para o que erão constrangidos 
pelo Dizimeiro da Freguezia ele Mato-Dentro, a 
passarem credito e fazerem despezas de custas e 
execuções, contra o disposto nas cartas regias a 
favor dos que se estabelecessem na~1uelles Sertões, 
não tendo sido ainda aos ditos moradores possí
vel apresentarem titulos legitimos que os autorise 

, para a mesma isenção, mais que as concessões 
tios respecthos Commandantes daquelle Distric
to; se ordena á mesma Junta que se regule pelas 
concessões dôs ditos Commanc.lantes , para não 
serem inquietados pelo Dizimeiro aquelles tão 
uteis colonos, durante o tempo marcado pela 
referida carta regia, fazendo-os athertir que de
vem tirar as suas cartas de sesmarias no preciso 
tempo de dous annos, para gozarem do indulto 
e· privilcgios que lhes concede a mesma carta re
gia . O que se lhe participa para sua intelligcncia, 
e para que assim a cumpra. Luiz Venancio Otto
ni a fez no Rio de Janeiro, aos 5·1 de Julho de 
1818.-Antonio Mal'ianno de A:zevedo a fezes
cre,•er.-Thomaz Antonio de Villanova Portugal. 
-Extrahtda a ft. 54 '8. do Liv. 5• de R eg. . de Pro
visões expedidas pela Contadoria Geml da segunda 
Repartição do Thesouro. 

PROVISÃO DE 3 DE AGOSTO. 

Manuscripto :mtbentico. 

D. João pOl' graça de Deos, Rei do Reino UEJi- . 
do de Pol'tugal, Brazíl e Algarves, etc. Faço sa
ber a vós Governador da Capitania elo Piauhy, 
que attendcndo á vossa representação do 1 º de 
Abril deste ano o, e ao que sobr,e ella se me expôz 
em consulta ela Mesa do meu Desembargo do 
Paço, com cujo parecer fui sen-ido conformar
me por minha immediata resolução de 15 d.e Ju
lho elo corrente: hei por bem crear na Cidac.le 
de Oeiras huma Cadeira de gramma,tica latina 
~om o ordenado de 3oo:tf> rs., para, na confor
midade das minhas reaes ordens, ser provida na 
Mesà do meu Desemb11rgo do Paço. O que man
do participar-vos para vossa intelligçncia , .e para· 
o fazerdes pôr em execução. El-Rei Nosso Senhor 
o mandou por seu especialmandado pelos Minis
tros abaixo assignados, do seu Conselho e seus 
Desembargadores do Paço. João Pedro Mayoard 
da Fonseca e ,Sá a fez no Rio de Janeiro, a 3 de 
Agosto de 1818.-Bernardo José de Somi;a Lo
bato a fez escrever. - Antonio Rodrigues Velloso 

V ' 

de Oliveira.-Antonio 'Felippe Soares de Andra 

de de Berderode. -A..cha-se a fl,. 76 v. do Liv. 2 • 


' de Reg. de O~ens expedidas pela Mesa do Desembar

go do Paço. 

PROVISÃO DE 3 DE AGOSTO. 

Manu~cripto anthentioo. , 

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni
do de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço sa
ber a ' 'Ós Governador da Capitania do Espírito 
Santo, que attendendo á representação da Ca
mara ela Villa do Espírito-Santo, que fizestes su
bir li minha real presença, e ao que se me expôz 
em consulta da Mesa do meu Desembargo tlo Pa
ço, com cujo parecer fui servido conformar-me 
por minha immediata resolução de i 5 do mez pas
sado: hei por bem crear na sobrcdita Villa huma 
cadeira das primeiras letras cor_n o mesmo orde
nado que tem as outras iguaes cadeiras da mes
ma Comarca. O que mando participar-vos pljra 
que, pondo-a a concurso na fórma das minhas 
rcaes ordens, seja, segundo as mesmas, provida 
por pessoa que fôr de melhor conducta· e saber. 
El-Rci Nosso Senhor o mandou por seu e.special 
mandado pelos Ministros abaixo assignados, do 
seu Conselho e seus Desembargadores do Paço. 
João Pedro Maynarrl da Fonseca e Sa a fez no 
Rio de Janeiro, a 3 de Agosto de 1818. -Ber
nardo José de Souza Lobato a fez escrever. -
Antonio Rodrig·nes Velloso de Oliveira. -Anto
nio Fclippe Soares de Andrade Bei·derode. 
Acha-se a fl. 77 do Lit. 2° de Reg. de Ordens ex

pefidas pela llfrsa do Desembargo do Paço. 


PROVISÃO DE 8 DE A.GOSTO. 

Manuscripto authentico. 

Thomaz Antonio de Villanova Portugal , etc. 
Faço saberá Junta da Real Fazenda da Capitania 
c.l e S. Paulo, que El-Rei Nosso Senhor foi servido 
cqncedcr a Bento Alberlo ela Gama e Sá, Gover
no1dor da Praça de Santos, casas para sua aposen
ta1doria, e por tanto se ordena á mesma Junta que 
armualmente mande pagar os alug·uois que ven
cer 1 a da sua residencia naquella Praça. O que as
sitrn terá entendido e cu:mprirá sem duvida algu
ma. Joaquim José de Souza e Silva a fez 'n@ Rio 
d~: Janeiro, aos S·de Agosto de 1818.-Antonio 
Marianno de Azevedo a foz ·escrever. -Thomaz 
Aptonio de Villanova Portugal. - Ea;trahida a ft 
36 do Liv. 4• de Reg. . de Provisões expedidas pela 
Contadoria Geral da segunda Repartição do The
souro. 

PROVISÃO DE 11 DE AGOSTO. 

Manuscripto auth~~tico. 

Thomaz Antonio de Villanova Portugal, etc. 
.Yiil9º saber á Mesa da Direcção e Conselho da 

Companhi;i da Mineraçü.o do Cuyabú, que sendo 
presente a El-Rei N.osso Senhor -O officio du Go
"'<rn.ador e C.apitão Gen,eral da,C.apitania de Mato
Grosso, ,Q~t.ad.o de 2.6 ,de}.an.efro d.o conente anno, 
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na 'qualidade de seu Presidente, e igualmente, 
com o mesmo oJJicio com data de 6 do referido 
mez, 'a sua demonstração de agrarleliimento e em· 
nome de toda a Companhia, que por carta regia 
de 16 de Janeiro do anno proximo passado se 
achava creada, e appr0vada para' a referida lUi
neração, assim pela liberal muniôcencia domes
mo Senhor em beneficio dos povos e induslria
dessa Capitania, corno pela particulnr mercê da 
refol'ida Companhia, quanto aos objectos das suas 
especulações e-interesses: e sendo todo o assump
tÓ dos sobreditos officios muito elo real agrado de 
Sua Magestade, por ver já· principiados os tra
balhos prójectados, com esperanças de futura 
proS'peridade a que tão paternalmente, se havia 
proposto; approvando e deliberando sobre os ar
l:igos essenciaes deste estabelecimento com as sau
da veis providencias da m'encio1iada carta regia: 
foi o rriesmo Augusto Senhor servido mandar de
clarar :'t sobreclita l\'lesa, que muito se apraz das 
suas <lcmonstrações em beneficio deste estabele
cimento, 'á viota mesmo dos resultados jil obtidos, 
e constantes elas certidões numeros l e 2, inclusas 
nos sobreditos officios, relatiYamente ao Real 
Quinto de 4 :o48./1>55t~ rs., e de 575./1>901 rs. , 
producto das duas acções livres para a H.eal Fa
zenda~ entrando a offerta elos 294 diamantes acha
rlos na apuração das laYras da dita Companhia, 
que o mesma Senhor houve por hem aceitar, 
agradecendo e lo.Uvando muito as pessoas que a 
iizerão. E por tanto e~pera da e.fficacia e zelo de 
toda a Companhia continue nas operações deste 
tão util estabeleci!lJento, com aquclle esforço de 
que a julga digna , para que não se malogrem os 
fins da sua instituição, não faltando a observan
cia devida ao que se acha rleterminado pela dita 
carta r.egia, quanto ás participações necessarias · 
do estado de suas opérações ·e inconvenientes que 
desgraçadamente obstem o seu progresso para ul
teriormente se proYidenciar como fôr mais ajus
tado. O que se participa ii mesma Mesa para sua 
intelligencia e execução, cqmo nesta se lhe 01:de
na. Dezidcrio Candiclo de AzeYedo a fez no Rio de 
Janefro, aos 11 de Ag·osto de 1818.-Antonio · 
Marianno ele Azevedo a fez escrever. -Thomaz. 
.Antonio de Villanova Portug·al. -Extra/tida a ft. 
36 v. do Liv. 5° de Registo de Provisões empedidas 
pela Contadoria Geral qa segunda Reparti~ao do The
..~ouro. 

DECRETO DE 12 DE AGOSTO. 

Manuscripto authentico. 

Tomando cm consideração o que me apresen
tou o Heverendo Bispo da Diocese de S. Paulo, 
sobre as despezas extraordinarias que tem sido 
.obl'igaclo a fazer pelo exercício do Ministerio Pas
toral na visita da sua vasta Diocese, e pelo meu 
1·eal serviço, no Governo interino·daCapitania, em 
que por veies tem sido empregado, sendo aliás 
.diminuto o rendimento du seu Bispado: hei por 
bem fazer-lhe mercê em sua vida de 800./1> P!. 
annuaes, que lhe seráõ pagos a cruarteis pela Jun
ta da Fazenda da Capitania de S. Paulo., a·titulo 
<lc njuda de custo. Thomaz Antonio de Villanova 

TOMO II. 

Portugal, etc. Palacio da Reàl Fazenda de Santa 
Cruz, em 12 de Ag·osto de 1,818. -Com a rubrica 
de El-H.ei Nosso Senhor. -Extrahida do Liv. 5• 
de Reg. de Decretos dos annos de 1818 a llíarço de 
1820, a fl. 27. 

DECRETO DE 17 DE AGOSTO. 

Coll. Braz. -Delgado. 

Exigi~do o particular cuidado oom crue tenho 
procurado que os habitantes desta Côrte não ex
perimçntem falta d'agua e a possuão em abundan
cia, que se dêem para o novo aqueducto que se 
está construindo de M araé'anan as mesmas pro
videncias que, por decreto de g de Agosto do anno 
passado, fui servido dar para o ua Carióca: hei 
por bem éoutar de. macieiras, lenha$ e matos to
dos os Jerren os das cabeceiras das nascentes das 
Machadas ou H.io Comprido, Trapicheiro, Mei
relles, Rio de S. João e Maracanan, assim como 
o cimo dos montes exbtentcs no Districto das 
Machadas, Andarahy até a Tejuca, e tres braças 
ele cada lado ao longo das grutas das referidas 
nascentes, ou de outras quacsquer por onde c9r
ra agua para o mesmo aqueducto, para que nos 
mencionados lugares ninguem córte arvore, le
nha ou mato, ou faça carvão, incorrendó os 
que contravierem nas penas dos-que cortão arvo
res nas coutadas reaes; e sou servido que o Coo

. selho da Fazenda mandando logo effectuar a cou
tada, e suspender todo o córte, derrubacla ou 
cultura dos terrenos que ficão por esta minha real 
determinação coutados e vedados, proceda de
pois a manda-los demarcar; e averiguando quaes 
sejão os sitios de maior precisão para se conse
guir a conservação dos mesmos nascimentos · da 
agua, os fará avaliar para serem pagos aos seus 
respectivos proprietarios, e se encorporarem nos 
proprios da minha Real Corôa, sendo convocado 
o Procurador da Camara para assistir ás demar
cnções e mais actos j udiciaes, e poder requerer 
o que fôr conveniente a bem desta providencia. 
A vigilancia e guarda desta coutada fica encarre
gada ú Camara, que zelará a conservação e. ob
servancia do que tenho determinado, e o Conse
lho lhe deferirá e dará as providendias que forem 
para o futuro necessariils. O mesmo Conselho o 
tenha assim entendido e faça executar. Palacio.da 
H.eal Fazenda de Santa Cruz, em 17 de Agosto 
de 1818.  Com à rubrica de El-Rei Nosso se
nhor. 

A.VISO DE 17 DE 
' 

AGOSTO, 

llfanuscripto authentico. 

•Tendo levado á augusta presença de El-Rei 
Nosso Senhor, o officio de 7 do corrente, em 
que V. S. pede _se declare para seu governo, se 
o alvará de 25 de Abril passado devia abranger 
os generos constantes da lista que V. S. remetteu, 
que por antiguíssima pratica não pagnão direitos 
de enfrada, e sómente o de guarda costa: o mes~ 
mo augusto Senhor, il vista das reflexões que 
V. S. otfereceu a este respeito, foi servido resoJ, 

8~ 
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-ver que se conserve· a pràtica que há na Alfande
ga relàtivamente a estes generos que vão indica
dos na 11elaç<10 inclusa, que com este baixa as
signada por José Joaquim Carneiro de Campos,. 
Ofilcial Maio1· desta Secretaria. de Estado dos 
Negocios do Reino. O que participo a·V. S . .Para 
que assim o execute. Deos guarde a V. S. Paço, 
l? de Agosto de 1818. -Tbomaz Antonio de 
Villanova Portugal. -Sr. Luiz José de Carvalho 
e Mello . 

Relação dos gcnet·os a que se refere o aviso·supra. 

Café, assucar ,. farinha de mandioca, arroz, 
feijão, milho, mendoins, fa1•as, éevada, alpista, 
gomma, trigo, gamelas, madeiras de todas as 
qualidades, louça de bano, telha, tijolo, mel, 
melado , cal , cebolas; alhos, páos de tatagiba, 
anil, côcus de comer, côcos de beber agna, pa
lha de Pernambuco e chifres . Secretaria de Esta
do, em 1? ·de Agosto de 1818. -José Joàquim 
Carneiro de Campos. 

RESOLUCÃO DE 31 DE AGOSTO, 
> \ 

Manuscrípto auth,cntico. 

Angelo :Bissum, Administrador e Mestre da 
Real Fabrica das Cartas de Jogar deste Reino, 
pede a continuação do ordenado que vencia por 
este exercício. Parece ao Conselho que o suppli
cante póde esperar da real grandeza de Vossa 
J.\IIagesladc ser deferido como pede_, vistas as ra
zões que constão destes papeis. Parece aos Con
selheiros Antonio José da França e Horta, Anto · 
nio Luiz Pereira da Cunha, o D). Luiz 'fhomaz 
Navarro de Campos, que o requerimento ele 
Angelo Bissum, Administrador e Mestre que foi 
da Real Fabrica das Cartas de Jogar, até ao pon
to em que Vossa l\'lagestacle foi servido de a man
dar desannexar da Ju.nta Dircctoria da Regia Offi
ciná Typographica', não he de muita consiCleração 
para que possa merecer da real munificencia Je 
Vossa Magestadc a graça de conced·er-lhe a con
tinuação do seu ordenado por inteiro' não só 
porque, á vista da inform ação da referida Junta 
Directoria, se mostra não ser exacta a exposição· 
do.s serviços allegados nu mesmo requerimento, 
mas certa a assicluid.ade com que ·senira, como 
porque tendo-se offereciuo espontaneamente a 
Vossa Magestade para aquelle· serviço em que fôra 
empregado com o· orde1rndo actu:al d'e 400:-fb rs. , 

·se deve entender que não tem mais direito a pedir 
a continuaçâo,,do seu ordenado com a cessação 
do seu emprego, que não he temporario, e muito. 
mais po1·que Vossa Magestad.e costuma remunerar 
-o·s serviços dos seus fi'eis vassallos que . tem tido 
á honra de o servir por muitos ánnos, já na car
1·eirà mHitar, já na da Nfagistra~ura, quand'o lhes 
concede a graça de tefo'rma, c-0ntand·O os Olficiacs 
d·as tropas vinte até vinte e cinco <!nnos de ser
"'l'Íyo , com meio -sul d'(> IH> seu posto, e a•os De
sembargadores a quem faz a graç·a de apo·sentar 
flf}S sens togares, co.ficede a graça da eontim'Iaç~o 
<lo mefo, évdenado, nãp -havendo. deol-áraÇ,ãO. em 

contrario que faculte a percepção elo ordenado· 
por inteiro; não sendo con\•eniente 'que a Real 
Fazenda de \vossa l\1ag·estade seja onerada com 
recompensas, e muito mais nas circ1rnstanoias 
do supplicante Angelo Ilissum, que ha tão pouco 
tempo exerce o eanprego de Administrador_, e que· 
apenas por equidade sem exemplo, por ficar sem 
esta occupação e sem cu lpa sua, parece aos mes
mos Conselheiros estai• nos termos de c~perar da 
rea.l bondade e grandeza de Vossa Mag·estade ser 
deferido com a metade do · se\t urdenallo . Rio de 
Janeiro, 3 de Agosto de 1818. 

Resolupão. -Concedo por graça, que não ser
virá de exemplo, a :metade do ordi;:nado. ;Palacio 
da Boa Vista, 31 de Ag·osto de 1818.-Com a ru
brica de Sua l\lagestade--Acita-se no Liv. 1ºde Reg. 
de ConsuUas do Conselho da Fazenda, a fl. l 16 v, 
e 117. 

CARTA RÊGIA. DE 2 DE SETEMBRO. 

ll'lanuscripto alÍLhentico. 

D. l\Ianoe1 de Portugal Castro,' do meu Con
selho, Governador e Capitão General <l'a Capi
tania de l\linas Geraé~. Am igo. Eu El-Rei vos 
envio muito satJdar. Havendo estabelecido no 
Banro do Brazil huma nova caixa para o commer
cio do ouro em pi">, tenclo debaixo da sua j urisdic
ção- e administração outras cai'xas nas dh•ersas Co
mm·cas deste Reino do Brazil, e devendo princi
piar nesta Capitania de Minas Gerae8 as suas ope
rações em Janeiro elo prnximo anno de 1819, 

. \ 

pJr intermedio ele Administradores das sobreclitas· 
caixas filiaes que se cle,•em estabelecer nas Casas 
de Fundiçãe de Villa Rica, de S. João d'El-Ilei, 
do Sabarú, e da Vil la elo Príncipe, ou em Tejuco, 
se esta posição pareoer mais comeniente aos Di
rcptores da caixa central do que a da Villa do 
Principe, segunclo as incumbcncias e ope1·ações 
que th•er afazer na Comarca elo Serro do Frio; 
para que se possão conseguir as vantagens que 
tive em 11ista, p:ira utilidade da Real Fazenda e 

. dos meus vassallos: hei por bem ordenar-vos 'J.LlC 

· façais publicar nessa Capitartia, que, do 1 º de 
Jap~iro de 1.819 em diante, o ouro ·cm pó poderá 
ser comprado pelos Administradores das caixas· 
filiaes,. ou {>Or seus Ag·enles ou Delegados, a m
zão dê 1 :fb200 r~ . por oitava, ou pe·lo preço que 
se convencionar segundo á sua quali<lade, sendo 
livre a-0 dono do ouro o pagar o quinto .e fundir
se O· resto em barfa para a receber, como alé · 
o presente se pratica,. no caso de se não ajustar 

tiom o Administraclor da caixa, a quem u nica e 

pdvativarnente sei·a permitliido o comprar por si 

ou por seus Delegados o ouro 'em pó, ii~col'l'enclo· 

na!; penas estabelecidas todos ·os mais que este 

eommereio fizerem, para o que haver{! sempre' 

deyapsa aherla, e se proC'etlerá com a maior -vigi

lancia. E que as.notas ou bilhetes da oaixa centra,! 

no7,amen~e .oreada q1Je emHtirem as caixas filiaes, 

~i.féõ livre CtH30· em todas as transacções particu-

flir~s e da· Real Fa~enda como moed'a" corrente ,., 

·ate serem apresentados á caixa centr~l estabeleci

~~ª no Banco do Brazi.l, para seFem prompra· e 

efü1ct~vamente pagos em moeda·metallita de' 01w0, 
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o.u pra-ta, ou em n@tas do Banco· do Bt·azil, c0mo 
convier ao- portador e se C.fi>nvencionar. E porque 
estas caixas füiaes de:Yem ser posrls e!p. h1gar 
segure e competentemente guardado , e nestas 
circunstancias se achão as Casas de Fundição e a 
Casa dos Cofres dos Diamantes em Tejuco ,. os· 
Administradores qu~ a Ju.nta da Direéção da caixa 
central nomear, teráõ o seu cofre nas sob reditas 
Casas, e nella-s seráõ co ternplados C'omo os pri 
meiros Officiacs, poder.do ' se servir dos pesos e· 
,balancos, ouvindo e consultando os fundidores e 
ensai~doros s<;,.1>1·e a qualidade e limpeza do ouro, 
e sendo feita a sua escripturação p@·r . qualquer 
dos actuaes Esori vães das Casas de Fundição c1ue 
mais habil fôr, sem que por este trabalho perce- · 
.laão maior 011denado' .e seguindo-s,e o mcthodo 
rp:ie fôr prescriptO' pela Junta da Direcção da cai
xa central. Os mesmos Admi.nistradores das cai- , 
xas filiaes serúõ por vós, pela Jirnta da Fazenda, 
e pelos Mh1istros teFritoriaes auxiliados e defel'Í
<los em suas jn sias requisições, nos casos em que 
r)éccssitarem de alguma providencia promptà e 
extraor•lhm1ria a bem dos interesses da caixa; e 
cleveráõ ser ouvidos na escolha chis empreg:.>tlos 
nas Casas ele Permuta, removendo-se os q11e lhes 
não merecerem conceito, e empreg·anclo-se em 
taes casos sómente pessoas de_ reconbecilila pro
bidade, que hajão- ele perceber por este trabalho 
o ordenad0 ou commissão que a J uilta da Fazen
da arbitrar, devendo ter p1·eferencia os Officfaes 
das Casas de Fundição que ' 'icrem a ser desne
cesoari.os para o futuro em consequencia deste 
novo estabelecimento, para que continuem a per
cebei· os seus actuacs ordenados nas Casas ele 
Permuta em que forem occupados, em qnanto 
bem servirem. E~cripta no Palacio do Rio de Ja
neiro, aos 2 de Setembro de 1818.-REI.-Para 
D. Manoel de Portug·al e Castro. -Acha-se a 
fi. :t64 do Liv. I • de Reg. de Dec1·etos, A lr;arás, etc., 
de1808 a 1820. 

ALV A:RA.' DE 3 DE SETEMBRO. 


Manuscrip~o authentico. 


Eu El-Rei .faço saber a0s que este alvará virem, 
(JUe representando-me o actual Ouvidor da Co
marca da Parabyha do Norte, a grande diminui
ção que soffrê1•a aqu.elle lugar em seu~ salarios, 
com a creacão do ln•g·ar de Jmiz de Fóra ua Capi

, tal, e com a desmembração da Villa de Goianna 
para a Comarca de Olinda, f}'cando quâsi reduzi
d'o ao simples ord.enado, com o qual era impos
s_ivel subsistir decentemente, e fazer as custosas 

.correi.ções por hum dilatado Sertão; attendendo 
ao referido, e ao mais que com resposta do De-· 
sembargador P1·ocurador da i;ninh,a !leal Corôa e 
Fazenda se me e:ii:p•ôz ~ eiD. consulta da !\Ilesa do 
men Desembargo dci Paço, eom cnjn parecer fui 

, servido eomformar-me : hei por bem· aug:~ntar 
' eom i4o:tf> rs. mais- o ordenado• do lugar de Ou'

-vidor da Comarea da Parabyba do Norte, 1icando
lhe a~sim e.stabelecido d'ora em diaote o orclen~ 
do annual de 5oe:f/> n. E este se cumpriril como 
nelle se 00ntém. 

.Pe.10< q,11e mando etc. Dado n-0. Ria de J.aneu·o, 

/ 

a: 5 de Setembro de 1$18. -1ilE1 ~oro guarda.~ 
Com os registos compet·entes. Acha-se a fl. 47 do, 
Liv. 2° de Reg. de Decretos e AlvàPáS da Mesa do 
Desembargo _do Par;o. 

PROVJSÃ:O, DE 3 DE S,l<TEMBRO. 

Manuscripto aolhentico. 

Tbotlilaz Antonio de Villano-ça · Povtugal, etc. 
Faço saber á Ju11ta d'a Real Fazenda da Capitania 
de l\'linas Geraes, que, havendo El-Rei Nosso Se
nhor ei.tabelecirlo no Banco 'd0 Bra'til huma norn 
CaLxa para o éomrnerC'io d0 ouo em pó e outros 
objectos privativos e especificad0s nas instrucções 
que lhe forão dadas, rara que se' facilitem todas 
as suas o.pernçii>es e sejfo devidamente auxiliar\ús · 
os Ad~inistradores das Caixas l<'iliaes, Deleg<l!dos 
da Junta da Dfreoção ~la Caixa Central, foi o 
,mesrno SeAhor servido ordenar que as Cai-xas F'i
liaes sejão estabelecidas nas Casas de Fundição de 
Vilia Rica, de S. João de El-Rei, de Sabari1 e da · 
ViUa <lo Principe, ou na. Casa dos Cofres dos 
J;>iamantes em Tejuco, se assim parecei' mais con
veniente aos Directores da Caix:a Central, segun
do as operações que se houverem. de fazer na Co
marca do Serro do Frio; que do i º ele Jancir•o de 
1 819 em diante poderf1 ser comprado o ouro em 
pó pelos Administradores das Caixas Filiaes, ou 
por seus Ag·entes e Delegados a razão de 1 :tf>200· 
rs. pot· oitava, ou pelo preço que se convencio
nar, segundo a sua qualidade, sendo lhre a0 do
no do-omo o pagar o quinto, e fundir-se o t'esto 
em barra, para a recehcr como até o presente se 

, pratica, oo caso de s.e não ajustar com o Admi
nistrador da Caixa, a quem 'unÍl_ça ê privath'a
mente será permittido o c0mprar pGI· si e sel!IS . 
Agentes o ouro em pó, incorr~ndo nas P.enas es., 
tabelecidas .todos OS·mais que este commercio fi
zerem, para o qlle 'haverá . sern.pt'e devassa aber
ta, e se proced.erá com a maior vigilancia: que· 
as notas· ou bilhetes da Caixa' Central que forem 
emittidos pelas Caixas Filiaes ten.hão livre cmso· 
em todas as transacções particulares e da Real Fa~
zencla, corno moeda corrente, até serem ªfH;escn
tados á Caixa Centnl es.tabelecida' no Banco elo · 
Brazil, para serem prompta e effectivamente pa
gos em moeda metallica de ouN ou prata, ou em 
notas do Banco do Brazil, como convier ao. por
tador e se conv.encionar: que os · Administradores 
das .Caixas Filiaes sejão _contemp.Ja<los comq os 
primeiros, e mais graduados Officiaes das Casas 
de Fundiçãa, podendo se servir dos pesos e bà
laflças,- Oll'Yindo e c_o.nsultando os Fundidor S· e 
Ensaiadores sobre -a qualidade e limpeza do @urn, 
e sendo feita a sua escripturação por qualque1• 
dos actuaes Escrivães das Ca?llS de- Fmidição que 
mais habil fôr,. sem que por ·este tl'abalho perce.
bão maior ordenado, e segui1ndlo-se o mathodo 
que fôr preSCJ'iptt> pela Junta da Dil'ecçifo da Casa 
Central: q;ue os ditos Adnündstradores $ej~© au.,. 
xi lia dos e deferidos em suas j'ustas re'quisições n @s 
casos em que nee-ess·ita.rem de alguma pr0;1tide111r 
eia prei.m1pta a bem dos inter.esses da caixa: que 
sejão· ouvidos na escolha dos .empcegacj.os nas· Ca
sas de· Permuta, tetnovenda,..se · os que lhes não 

http:cesoari.os
http:poder.do


348 4NNO DE 1818. 
merecerem conceito, e escolhendo-se para taes 

· Casa~sómente p<)s~oas ele reconhecida probidade, 
que hajão de perceber por este t1·abalho o orde
nado ou commissão que a Junta da Fa1.enda arbi
trar, devendo ter preferencia em [aes empregos 
os Officiaes elas Casas de Fundição que ' 'ierem a 
ser desnecessarios em consequencia' cle~te novo 
estabelecimento, para que continllem a perceber 
st:us actuaes ordenados nas Casas de Permuta em 
que forem occupados, ~onde clererúõ ser conser
vados em quanto bem ' senirem: que o ouro em , 
pó arrecadado nas Casas ele Permuta, haja de en
trar na Cai.xa Filial estabelecida em cada l1uma das 
Comarcas, sendo i;ela mesma caixa pagos os bi
lhetes· de permuta·, e trocada a moeda Provinciul 
com que s~ deve renovar o fundo elas Casas de 
Permuta, procedendo-se nesla -0pcr<ição segun
do o methodo actualmente empregado nas Casas 
de :fundição" ou alterando-se este methodo por 
deliberação da Junta da Fazenda , em con
sequência de representação do Administrador 
da Caixa Filial : que no principio de cada ,lium · 
mez seja remettido pelo Aclministrado1· da Cai
xa , Filial todo o ouro em pó e cm barras que 
tiver em cofre, pa1:a a Caixa Central estabelecida 
no Banco elo Brazil,. sendo estas remessas confia
das a dous solclados, dos que se achão destacados 
nas Casas ele Fundição, e que forem de melhor 
conceito, reforçando-se a ~uarda se parec!lr ne
cessario; que o ouro em pó que se tiver arrecada
do em cada huma elas Carns de Fundição perten
cente ao Real Quinto, e bem assim as barras das 
escovilhas, e o producto do subsidio ' ' oluntario 
sejão tamhem remetticlos em cada hurrl mez clirec
tamente ao Real Era rio pelo Thcsoureiro de cada 
l1uma elas Casas de Fundição, e pelos mesmos 
soldados que conduzirem o omo em po e ba1·ra:s 
da Caixa Filial, sendo taes remessas acompanha
das das competentes clarezas, e devendo o The
;;oureiro dar parte de cada huma dellas á Junta da 
Fazenda para a devida liquidação ele suas contas, 

_e qne do iº ele Janeiro do proximo anno ele 1819 
em diante l~aja de cessar a consignação annual de 
1 2o:ooo:tf> rs. que ,pela Junta da Fazenda se en
tregava á administração dos diamantes do Tejuco, 
que de então por .diante será supprida pda Caixa 
Central, e por intermcdio ela Caixa Filial que se 
ha de estabelecer l/ª Villa do PriO~ipe ou em Te
juco, devendo-se porém completar o pagamento 
elo que se deverá dita administração até o firç do 
corrente anno com ::i possivel brevidade; que se 
recehão e se guardem no cofre da Junta os bilhe
tes aa extracção dos diamantes que lhe forem re
mettidos pelo Administrador da Caixa Filial da 
Comarca elo Serro do Frio, assim como os que 
forem dados em pagamento elo que se deverá Real 
Fazenda em a Comarca elo Serro do Frio, promo
vendo-se e facilitando-se por-este modo as cobran
ças elas dividas fiscaes, o que deverá fazer-se pu
blico ,por editaes na dita .Comarca, fazendo-se a 
competente escripturação destes bilhetes que se 
·receberem , e vindos dec\a.rados nos balanços an
nuaes a sua importancia, ·para Sua l\iagestade re
-solver o que fôr servido a semelhante respeito. 
,O _que tudo a mesma Junta terá entendido e cum

prirá exactarnente. Joaquim José de Souza e Silva 
a fez no Rio de Janeiro, aos 3 de Setembro de 
1818. -An"nio !Uarianno ele Azevedo a fezes
Úever.-Thomaz Antonio ele Villanova Portugal. 
- Reg, 110 Liv. 5• a fl. {12 na segunda Repartição d<> 
Thesouro Publico. 

DECRETO DE .4 DE SETEMlll\O. 

Manuscripto authcntico. 

Fazendo-se necessario nomear pela minha par
t~ os Commissarios Portuguezes, e Juiz e Arbitm 
que hão de formar com os Commissa1·ios InglezcS< 
nomeados pelo Governo Britannico, a Commis
são Mixt·a que, na conformidade do artigo 9° da 
com·enção de 28 de Julho ele 1817, addicional ao 
tratado ele 22 de Janeiro ele 1815, de\'e residir 
em Lo{1dres para liquidar as contas e julgar as 
reclamações ele na,·fos tomados na Costa d' Africa, 
des<le o primeiro ele Junho de 1814 até a época: 
ele estar em plena execução a mesma convenção. 
E Lendo eu em consideração o ielo , intelligencia 
e capacidade ele, Ignacio Palyart, Consul Geral 
ela Naçãc, Portugueza na referida Cidade ele Lon
dres, e de Custodio Pereira 'ele Canialho, hum 
dos negociantes portuguezes ali residentes : sou 
servido nomear o primeir°' para Commissario 
Juiz, e o segundo para Commissario Arbitro des
ta Commissão. Thom11z Antonio de Villanova 
Portugal, etc. Palacio do Rio de Janeiro, em 4 
de Setembro çle i 818. -Com a mbrica d'El-Rei . 
Nossp Senhor. -Camillo Martins Lage. 

RESOLUÇÃO DE 4 DE SETEMllRO. 

Manuscripto authentico. 

Senhor.-Por aviso de 6 ele .Tnlho cio corrente, 
expedido pela Secretaria de Estado dos Negocios 
Estrangeiros e da Guerra, foi Vossa Magestade se1·
vido ordenar a esta Real Junta da Faienda dos Ar
senacs do Exercito, consultasse o que parecesse 
sobre. o requerimento de Eduarrlo Favilla Bitan
court, Porteiro da Secretaria desta mesma Junta. 
Allega o supplicante que tem tido a honro de servir 
a Vossa MageslaclP. neste emprego desde a install.a
ção deste Tribunal, desempenhando com assidui
dade iocansavel e com prestimo os deveres de seu 
officir, e ao mesmo tempo substituinllo os lugares 
ele Porteiro e Continuo da Real Junta, e tambem 
da Contadoria, que, empregados no sef'viço effec
tivo e immediato da Casa Real, não podem acu
dir com a precisa assiduidade aos eucarg·os da.s 
suas pccupáções neste Arsenal; qae nigava a Vos
sa Mítgestacle se dignasse mandar-lhe da1· o mes
mo Ofclenaclo que vencia o Portefro da Intenden
.cia d~> Arsenal da Marinha desta Côrte. Mandando 
esta ~unta que o seu respectivo Secretario infor
mass1i sobre os serviços prestados pei\o sQppli.can
Jpe, ~ mesmo assim o fez, dizendo : -Que <> 
supplicante desempenhara sempre não só as in
eumbencias de seu emprego, mas que sempr·e as 
exce~êrn com as continuas substituições dos lu
~ares\ de Por.teir..o e Continuo dá Real Junta ·? e 
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que nestes multiplicados exercidos se conduzia 
com volun'tario ze'Io, e com disvelada assiduida
de. Mandando a 'final esta Junta ou~r o seu Oe
pntado Fiscal., dE;u elle ·cm resposta : Fiat J_usti
t'Ía.-Parece a esta Real Junta nao ser convemente 
igualar o su.ppliéante em ordenado ao que vence 
o Porteiro da Intendencia do Arsenal da Marinha 
desta Côrte., porque, al,ém de que o seu emprego 
he menos pensionadó do que o· lugar trazido em 
paridade, iria -este augmento abrir hum exemplo 
para ,todos os outros .Porteiros deste Arsenal reque
rerem igualdade com este. Attendendo porém á 
avançada idade do supplicante, e aos bons ser
•iços que tem feito com assiduidade e zelo desde 

-a creação deste Regio Tl'ibunal, parece que Vossa 
Mage~tade se ha de ' dignar conceder-lhe huma 
gratificação .annual de '3o:fb rs. Vossa Magestade 
porém mandará o que. fôr servido. Rio de Janei
ro, , 29 de Agosto de 1818. - Vicente· Antonio de' 
Oliveira. -Manoel Carneiro de Campos. - Car
los José dos Reis e Gama. - Bernardo José 
Sel'rão. 

Resolução. - Como parece. Palacio da Boa 
Vista, 4 de Setembro de 1818. - Com a rubrica 
d'El-Rei Nosso Senhor. 

PROVISÃO Dl! 7 DE SETEMBRO. 

Manuscripto authentico, 

D. João por gTaça de Deos, Rei do Reino Uni
do de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço sa

. ber a vós .Juiz, Vereadores e mais Officiaes da 
Camara da Bahia, que' sendo-me presente a in
formação a que mandet proceder pelo meu De
sembargado1· do Paço, Chanceller da Relação 
dessa Cidade, sobre o vencimento das propinas 

·que, pelo regii,nento de 15 de Abril de 1709, t~nhão 
os empregados nessa Camara, afim de arb1trar
lhes a compensação que fui servido outorgar-lhes 
pela minha real ·resolução de 1 '3 de Março de 
1816, decla1·ada na provisão expedida ·ao Ouvi
dor dessa Comarca, em 20 de Maio do mesmo 
anno; e conformando-me, por minha ímmediata' 
l'esolução do J º do mez passado, com o parecer 
da Mesa do Meu Desembargo do Paço, em q'ue 
foi ouvido o Desembargador Procurador da mi:.. 

' nha Real Corôa e Fazenda : hei por bem arbitrai· 
ao Syndico, ao Porteiro e Guardas-livros, e aos 
dous Officiaes elo EscriYão ou da Secretaria, a 
quantia de 6o:fb rs. para cada hum, e a ele rn:tf> 
rs. para o Porteiro PL"egoeiro, pagos na fórma 
ordenada na sobredita provisão. Portanto, man
do-vos que cumprais e façais inteirarpen~e cumprir 
esta minha ordem como nella se contem, fazen
do-a regi5tar nos livros .dessa Camara para a todo 
o tempo constar que eu assim o houve por bem. 
El-Rei Nosso Senhor o mandou por seu esp'ecial 
mandado pelos Ministros abaixo assignad'os, do 
seu Conselh~ e seus Desembar.gad'o'i-es do Paço. 
João Pedro Maynard da ·Fonseca e Sá a fez n~ 
Rio de Janeíro, a 7 de Setembro de 1818.-Ber
nardo José de Souza Lobato a fez escrever. 
11onsenhor Miranda. - .losé de Oliveira Pinto 
:Bgtelho e l\fosqueira.-Ac/1a-se a fl.. 79 do Liv 2

IJ'UJllO JI. 

de Reg. de Ordens e;pedidas pela Mesá do Desem
barg~ do Paço. 

PROVISÃ(f DE 10 DE: SETEMBRO. 

Manuscripto authentico. 

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni- · 
do de Portugal, Bra-zil e Algarves, etc. Faço sa
ber a vós Commandante do Batalhão de Milícias 
da Villa de S. João de l\lacabé, João Luiz Perei-' 
ra Vianna, que em representação da Camara da 
mesma Villa, que subio á minha real pres.ença em 
consulta da Mesa do Desembargo do Paço, com 
informação do Ouvidor da Comarca e resposta do 
Desembargador Procurador da .minha Real Corôa e 
Fazenda, me foi presente o illegal, arbitrario e 
attentatorio procedimento que praticastes, de 
mandardes soltar ao Sargento José Lopes Coim
bra, preso á ordem da dita Camara na J<'ortaleza 
dessa Villa, para o 'que não tínheis jurisdicção, 
atropellando por este f~cto a aútoridade legitima 
da mesma Camara, que àliás devíeis manter, ain
da 'que fosse injusta aquella prisão, de qu·e só po
dia recorrer-se pelos meio.s lcgaes, po1· se não de
verem jámais excitar cànflictos de jurisdicção ' · 
que produzem s~mpre consequencias fata.es, mui
to principalmente no· cas'O que fez o ob1ecto da 
sobredita ,representação, e que send~ de resisten
cia, e constituindo por isso hum crime de lesa
Magestade ,' ,tinha aquelle delinquente perdido o 
fôro miljtar, e devia ser p-r~cisam1mte sentencia.: 
do na Íliilação' do Districto. Pelo que, conforman
do, -me , com o. parecer da mencionada consu1ta, 
por minha immediata. resolução · de '31 d-0 rn~z 
proximo passado : sou servido extranl1ar-vos 
hum 1~1. procedimento, e ordena.r-vos ~·açais repô~ 
na prisão em que se achava o dito resistente Jose 
Lopes Coimbra, para se proceder á devassa pelo.. 
caso de que se trata, na fórma da lei. de 24 de 
Outubro de • 764, como em provi~ão da data 
desta ordeno ao respectivo Juizr de Fóra, dando 
outras providencias que me' parecêrão necessa
rias. O que assim havereis por entendido e cum
p~ireis pontualmente. El-Rei Nosso Senhor o 
mandou por seu especial m.andado pelos M_inistros 
abaixo assignad6s, do seu Conselho, e seus .De-; 
sembargadores do Paço. Joaquim José. da Sil.vei
ra a fez no Rio de Janeiro, a 10 de .Setembro de 
1818.-Bernardo José de Souza Lo.bato a fezes
cre,•er-. -Antonio Rodrigues Velloso de Olivréira. 
-José de Oliveira Pinto Botelho e Mo~queira. 
Acha-se a fT.. 81 do Liv. 2° de Reg. de Ordem e 'P~
didas pela Mesa do Desembargo do Paçp. 

PROVISÃO DE 10 DE SETEMBRO. 

· Manuscripto .~qthentico. 

D. !João por graçà de Deos, Rei do Reino Uni
do de Portugal, Brazil e Algar-ves, etc. Faço, sa
l:ler a vós Juiz de Fora 1le Cabo Frio e Macahé 1 
que ·sendo-me presente, em representação do_Juiz . 
e mais Officiaes da Camara da Villa de S. Joao.de 
Macahé, o illegal procedimento' elo Commandan~e 
do Batalhão de Milicias em mandar soltar a Jos~ 
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J.opes €oimhraJ, e;tenclo consiJ'e!·a9iio at);~l~, . s~n~ 
do Q,Uvido o Desembargador Procura:d,or da yqi
1~ha Real Corôa e F'azenua, se me exp ô:i. em con
sulta da M.csa elo meu' Desembargo <lo Paço, com 
cujo pareêer fui scrvicló conformar-me por minha 
immediata res(}lação de ~1,, domei pas&ado: hei 
por l;>e,l\Il e 1I1anclo-vos que a vbta dos au~o_s de re
sistencia e de prisão, e d'a certidão do ,alcairle, que 
vã~, 001,TI ~sta' pr?ced,ais a deva's,sa p~lo câso' de 
qúe se trata, na forma da lei de 24 de Outubro de 
17-64; dando-me 'conta do resultado ~d.~pois de 
co-qcluil:la a devassa COQ.1 as mais diligen·ê~as e r.e:. 
m~~~a determinadas .na referida lei;, e por pí·ovi
são da data desta· ordeno ao sobl'edito Comman-: 
dà~~e faça repô1: o r.esistcote Jasé.Lopes Coimbra 
na 'prisão em que se aeha I' a para o ordenado 'prn- ' 
cedimento. El~Rll.i Nosso S'enho} o mandou por 
seu especial ' mandado pelos Ministros al~aixo as-: 
s\gf ados , do seu CAnselho' e seus Desemharga
do1'Cs do Paço. João Pedro- Mayna11cl da Fonseca 
e Slá a, fez no Rio de Janeiro', ~ 1 o de Setembro 
de .1818. -'I3er1íardo José de' Soui a LobaFo a fez'. 
escrever. -BenÍardo José da Cunha Gusmão e 
V'i,is'concellus. -Antonio Rotlrigues Ve11oso. 
A ck~-se' a fi. 81 v: ,ti.o Liv. · 2° de'Reg. de Ordens e,o/:: 
p_edidas pela Jlllesa do Desembarge;t{o Pa,:o. 

. . . 
P.ROVISÃO DE 1.0 DE SETEMBRO •. ,. 

' M_anuscripto auhenticcr. 

Thomaz Antonio de Villaoova Port,ugal, erc. Fa-, 
ço s.aner á Juotà da Reál Fazenda éla Caeitania àe 
Mina's Geraes, .q:ue, sehdb presente a El-Rei--No's _, 
s'o Sei-iho,r o seu 'officiO' com data de' 29 de Agos
to y-do cOl'r~nte anno, er;n que participa a sb.spen
-são que fizern do· Adtninistr.ador e Serve'ntuario do· 
Registo denominado de Mathias Barboza ; Fran
çisco da .Costa Lage, e de José Ferreira da Silva_,. 
Escrh·ão do mesmo Registo, pelas fal'sid·ades, 
descaminhos é fÚrtos dos reaes direitos pd1· elles 
cqm;ne,ttid~ s, e v~rificaclos pelo exame e confe
rencia das g'ufas passadas aos tropeiros com as 
listas e remessas do mesmó registo; nomeal'ld_o 
interit\arn'.ente hun;i Administrador e hum Es
crivão , e ' remettefid·o para Juízo 0s referidos 
documentos 1 para ·se proceder contra ·os Ofil
ciaés ·sdspensoil ·na fórma da lei-: for o mesmo 
Senhor serVido ordenar que sejão remettidos ao 
}leal Erario rião sõmente as guia&· origioacs pa·ssa
das aos- tropeiros, mas os di:arios dos quintos e 
sub'sidio que acoinpan:hárão a remes,sa dos cabe
4'aes regi os ari'é~âdados no~ mencionadh re·gi(sfo,. 
sobre os quaes se ' fi'zerão os e:x:ames e averigua

. ções. na respectiva Goatadoria dessa-Junta,. e bem 
assim o resuita.do do· processo crimina.1 éommet

. tido ao · Desembarga<lo-r Prncurador da Fa1Lenda ,. 
imspendendo-'se no entanto qualquer procedimen
·lío d'e prisão ou scq.uestro contra: os ditos -Officiaes 
suspensos, viste que,,.a Real -Fazend'a ~~ acha. ~,i-

' '· 

Ve11ancio Ottoni a fer. no Rio fie Jane.iro, aos 1o. 
de· Se~emb,ro de 1818: ~Ant-<>niq, .l\larianno de 
Aze}'ej].0 a \lví'- esc11ever .1- Thornaii A:ntonio de 
VUlanov~ Por.tugal. - ·Ea;t"Pahid?- ajT,: ''.Mdo' l)'ll. , 
5' de . Regis~o de,QroiJis,ões expedidas pçl« Çontadoria, , 
Geral da ser;unr/,a Repartição, drr T,ljç-~0µ1:0,. l 

DÉCR·ETO DE 1.5 DE SE'fmmRO .! 
.... 11•1 ' ( 

l\'lan~1sc~~ll'to authentlco. 
t 1 f . ',. 

Sendo nece.ssaria·q.ue ~e red~za a hum·method.o 
qniforme a escriptur;i~~o de lançamento; e cobran
ça dé\ ,dechl'.\.íl ,; e co11forme o q~e se ~cha e.stabe
leciclo nas, leis. e ordens ultimas . ~ , este respeito : 
hei por bem encarregar a,o Dt'. Antonio Corrêa, 
Picanço, para-,que, ehamando a si 0s livros de to
das as Supe11intendencias desta Cid'llde, e conferin
do co,m cada bum dos ~uperintendentes, disi;io
nha huma fórma de escripturação·e cobrança, que 
se fique prnticando uniformemente em todos os 
:bairros, ta~to para a execução da cobi·ança , co- ' 
mo para a foci~idade das co11tas que se tomão no· 
~eu Real Erar.io, copfor~ando~se com a pratica 
estabelecida na Cidade de Lisboa., e com e uso· elo ~ 
arrenclam~ntos dos precliós que' nesta Cidade se 
pratica. E exercitará em quanto durar esta com
missão toda a jotis'dicção que compete aos Supe
rintendentes Geraes·da Decima. Thomaz Antoni o 
de Villanova P'ortugal, etc'.. Palacio do Rio d'e Ja
neiro,. 15 de Setembro de 1818.-Com a rubri
d de El-Rei ~osso Senhor. -Extrahida do Liv. 
5 ~·e Reg. de Decretos de 181'8 a 182d, a fi . 58 :v. 

CARTA'. DE J,Bf JJB 1.7 DE SETEMBRO : 

Delgado. 

D. João,por graça· de Deos,.Rei do Reino \Jni
d'o de Po~tugal, Brazil e Algarves, çtc. ll'aço, s,a
b?r aos que esta carta de lei \'irem,.que sendo-tne 
p1:esente, em cansulta da Mesa do meu Desembar
g(> do Paço·, . o muito que· convinha erigir em 
€idade a Moçambiqtrn, Villa da Capitania e Bi$
P'.1do· do· mesrrio· nome; por quanto, tendo qs
Sf nho1·es Reis meus augustos predecessores con.,. 
c~dicl:o por semelhante p,redica·do a out,ras Villns 
deste~ Reinos aquelle 'itulo e graduação çle Ci
d\Hle ,. se acha.va ella,. po1· este e outros respeitos 
djgnos ~a minha real C\)nsideração, na,s. circuns- · 
t~ncias de merecer huma )gual graça. E attcn
4~ndo a.o referido,, -e ao mais que se me e:x:
ppz .na q1enc~onada co.,nsulta, em qu!l 'foi ouvi
dp ()Desembargador P~ocurador da minha Co1·ôai 

11 ' 1~ e Fa~en,da,. e com o pai;ece1· da qual heuve por 
hfm conformar-me ,. e por fol·gar de fazer hon r 
Fa e mercê a sobredita Villa de Moçambique: hei 
p~r b~m, e me pr,az erigi-la' em Çidade, e que'_a\>' 
dia . dia P,"1;iblicação desta em di;rnte seja por tal 
h~-yida· .e· rep19,l)hec~da corp. a· d_cnominaç~ o ~e Ci

'{5nra ·:pelas fianças que:Jlrestárão , não. -sepdo 9e· ~'ade di:i ,l\io,çamb1qµe, e ha1a todos .o& foros e 
ramo que·soffrã0 m.aior incoromodo· sem s~rem ~1·er.o.,ga1:i~_as cI<as outras Cidades dos meus"Refno&,. 

"euvid'Os e c0nvencidos· dos crimes de, qq,e s.ão <)t:-· epnçc;>rren;<lp eom elia,s. em todos os 11ctos p,nbli«os" 
gui(l'os. A. niesma Junta assim o tera · en~~[!di,do e e gozand'o .os· cidadãos e moradores della de todas. 
~mp-rirci1? sem: duv.ida o.u t:mbí!raio, algl!lm ~ f,u·i~ :'W· .di~tipçÇ,_êes, franq.uezas.,. 'pr.i.vilegios e libe r.da~· 

r 
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de~ de que gozão • os cidadão,s e mOl.'í!<i!Órc,s., i:líl:~ 
<)u,tra's Cidades) ~pin diiforcnça a~gum,a,, porqHe 
01ssim he , pi~n,hil, y;ç>J,lta.de, e mei;çê., ,~ " " , 
_ ,l?do .que mani;Io , ,e·tc. Da;.<l,9,,110 Ri9 ele Janeiro, 

ª :.l·? ele Se-terphro cl~ ~ 8 ~ 8. -C@m, a ·as~tgn-atµra 
Q\'! .S11·a , M;age~f~d~. ~.,C9m os ,registos cqinpeten,tes. 

CA.llT~ DE LEI DE 17' DE ' S-'ETnMBRfr, 
<; ' 

. , Delgadp. 
\ .. · r 

/ 
. ,

! , Ji ~s ' 1 , . ,_ • r •. 1 • ; I 

1D. João por gçaça, de De9s, Rei_dq Re\no Unj: 
tlo de J?ortugal, Bra,zil e ·Algarves, ~te. Faço sa-~ 
ber aps qne c~ta c,arta de l~i vire1:(1, que ,sendo-me, 
presente, em ç-on~ulta ' da M.'1~ª d9 µrn,u Dese1:npat·
go, do ,Paço, o mu~to que corivi/1ha erigir em, 
Cidade a Villa Bel,Ia, C:ipitalcla frpvjncia,e Pre· ' 
la11ia de Mato-Grosso; p\>r quanto, tendo os Se
l')hores Reis meç;s augvst9s PF~deces~ores concedi
do por semelhé!nl!;l pre9ica,do a outras Villas des
tes Rejnçs aquelle· ti,tulo e g-raduagao de Citlad~ , 
se a.chava ella, p,qi· este e ou~ros r,es;i;ieitos qi·gr10s 
da minha real consideração, nas circunstancias 
de merecer huma igual graça. Ao qu'e attenclen
do, , e ao mais que se- ma ex;pentleu .na referida 
consulta, em que foi ouvido o Desembargador 

-Procurador ele minha Corôa e Fazenda, e com o 
parecer da qual houve ·por ~erp cpnform,ar-'me, 
e }lOf folgar cle:,;faJ er honra Ç1rpercê á 5'tol~redita 
Villa ·Bella: ~Qu sen'ido erigi-Ia' <:m Gidad~, e, hei 
por hem e mil ;praz, .que do dia d,a publica.ção 
desta eµi, dia,qte seja por ta~ h;ividl\ ~ recophe_çida 
com a denómin,;ição ele Cidade de l\'Iato~Gr9s.so_, 
e haja toclos os fqro~ e .prerogativas das-· outra,s 
Ç\d,ades dos meus- 4eiqos, concorrendo 'CPm eJ.las · 
ew todos os ac:tos publicos' e gozam.do ps cida
~ã:os e mor~dor,es dell,a de todas as distincçee~, 
fr~oquezas, priv.ilegios e lj~e1:çlades ele que,gozão 
os cidadãos e mpradores <;Ias ou tq1s Cidade~, 
~em differenç.G\ alguma; porque assim he minha 
vont<1de e mercê. , ,, . ,. 

Pelo qae mando, e'tc' Dadq. çio Rip ,de Jan~iro, 
\1 1? de Setembro de41 81 ~. - Com a assignatura 
de Sua l\1agest~de. - Com o,s negistos competentes. 

, ' '. 
CA-RT'A DE ' LEI DE f']. DE SETEMBRO. 

'· 
Çoll. Braz. - Úelgado1 

. D . . João ppr graça de 'Deos 1 Rei qô Reino Uqi-, 
elo de.Por~1.1.gal, Brazil e Algar,ves, etc. Faço sa
ber a.os qUe esta carta de lei virem , .que 9endo-me 
preserite,em cans,ulta pa Mesa do meu,Desemhar
gp ~o Paço, o muito , quir conviqha eri~ir eµi, Ci,.,. 
dade. a ViHa, Real de Cµya,bá d,o B_i~p,ad.o , .ç Pro,. 
vjnciíl d,e Mato-Grosso; por quapto, . sendo ella 
a resid~ncJa· do ~rela<l:o da·quella~bioce~e,, S<J a,c·ha
va P?;r este ;(j por out11os rpspeitqs dignos da ~ninh<t, 
real çonsideração, Ql\S circunstancia~ de merecer 
p ,dito titqlo e ~ra,91).ação de Cí;qade; e attend,eod'o
ao ·~eforjdo e ao· majs que se . me .expôz na, men
cionada cons1,1lta , em que foi ou,,ido o Ilesen'!! 
bargador ~rocuradQP . q(j minha Cor,\)'~ e)azend'a• 
e com o p\lrece1· da qual houve por bém confor
mar-me ; e por folgar de faze•' honr.a e mer.cê á 

.. 


so)mqita YiHa R2,al de Cµyupá ·:' so,u s,ç:i:yicJ.o· eri· 

,g'i-la em Çida<le, ~ h,ei P,qr ,pei;ni ~ ,IIJe, pra~ qnp dp 

qi:a ~a. publicação flesta cm .c\!~ntc , s~j!l p~r, tal ha- . 

".ida e 1r.çc0Qhecida ,com a"denOÇ.l.in1wão ,de - Ci

d~H1e 'de Cuyabá --.,·e ',haja (qdo~. ôi flíros e w·e10
gativas d,as QU,tl'a$ qd~des, dos m~m~ R~inos; con

corr(fndo co1,n ~)las em todos qs <,1pto~ 1puhli?oey e
1 
gpzando QS Cí,tl~dã0,s e morad9.v~s d~~la , de t9da-s 

as distincções, fqinquezas, p,l'i vilegios e líperda

d,es de que goião· os . C~J~çlâop .é: mn~ilor~s das 

çu~ras ,Cidade,s,. sell,l d!1l'erença ?Is·un;i11, _porgu~ 

aspi!Il he · minhé\ vontade e rnercê, · , 

·' ~cJo ,~11e m(lndo, etc,., .Dada nq :Q.iC! ~e Ja~,eiro, 


a 17 de Setembro de 1818.-RE1 com guarda. 

Com os registos competentês. 

-r, , ~ '_ . ,/ 

ÇA.RTA »E líEI'DJçi7 DE-SETEMBRO. 

: Coll. !Braz. - D,elg11dct·. : 

-· ' ~o . '. J 

D. João po·r graça de, Qeqs, Rei po._~~in<? Uµi
do de Por~u'gal, Brazil e ;Algarye~, ref . F~~o sa
 ..
ber aos- que a presente carta qe lei y~rern: gue to

n~aódo na mjnha r~al,.,.c onsider.açãe a,.Sl,lJ>plica,que· 

me fez o Bispo de i\.zo,to, J?rçlado A<l ~-9Yª~' para 

se~ _erecta eip C,idade Villa Jlo,q .;.,:CaP.~al da mes;

i:na ProvincJ..a e Prelazia; i:_~pondo-;me, q.ue te9i,lo 

obfido ,cJ.os Sen·hore,s , Reis m~u. a11gu~tos prede

ces~ores. o t.~tulp êr cpqcJ.ec()vaç;i:p 'd!l Cil}ade. a,lgu

rqas· Vilias dll outras Pvovincias ,q,es,te,, Reino do· 

l3razil, i!lferior~s áquella., ~,ni re1.p:ç~~ptar.~9, tal}tq,' 

ci.vil, como ecclesiairtiça,; não s.q, pop t;$'le i;noti

vçi. , mas por outras circunst;mc.ias, ~que qpalifi,ca-· 

v~o . a cli.ta vma, .se (az~a .eUíl dl.gna de· hp91a Je

melhante. graça, Pt1rticipand9 por ~ste !'Ilºç!P. .dos· 

effeitos .da preeminéncia e. ,g:1:a~Hação a :qu.e !!.e 

<icha elevado o· mesmo. Ueirlo ., ,_e fios ,beneUcios; 

q\l.e lhe_tenho J\I;<lralisado, d~p~js qu,~. p<1ssei a 

felicita-to ço,rµ íl minh,a s.opera,na- ,P,resen.~w; e con~ 


fo,rmando-.me coa;i, o parecer da l\'!·e~a d.1ppeu Ue;; 

sembargo dt;>' Paço·, interposto ,na const,Llta a q_ue· 

sobre e'sta, qlateria m~11de.i1 p.roçe_der, ~ eQl que'
1 
foi oqvj~!o o Desembarg,ador P1;ocuradQr, da mi
nha Cerqa. e F!lzepda, : h,ei po~ hei.p ~ m~· praz 
que a sohredita Villa B_o,a, de Go.yaz 4i? ~ia ,da pu
blicação ·dest em di~nte fique eri:cta1em Cidade;; 
que po1· tal seja ha.vid~J I; f~conhecic\íl .0>m ~ deno
minação, de-Cidade P,e Goyaz- e 4Afa1todos os 
fór'os e prerogativas das out~~s Çid'adp~_c\o:S· Il\~l\S 
Reinos,, co~c.orren,do com el1a~ em ~oi:los os ac.tos 
publicos ,. e gozando os· Cidadã~s .;e IQorac;lp:res 
della de toda~ as distiqcçõ.es,, fri\nqH,elias ~ priyi
legios· e liberdades de que gozão Ç>S Cidaq~s e 
·moradores dai>· qutras,.Ç.iJlades, s.em ~itfçrença al
gum11,. p0rque assim l~e mjnhíl vdnta\ie i: .ml!rc,~. 

Pelo q~e mando, e~c. Dada 0,9 ,l;\io de ~í11'Jeir,o, · 
a J7 de Sllteniboo de 1818. --;E,t-&E~ ço]l!g.u~rda,. 
- .Oorn os registo~ comp,e~e11~e.s. -. . <1 • , 

»" i ' ~ , ' d ' J ' 'li:, 1.
• . 1 

· i, ·DE'cltETo DE 22 'Í>E SETEMBRO.•. "IH ' 
! ~ . )Í 

~anuscFipt,9 quJ:.!wn~i.<;JI, , o 
" '. ; 

1 ' 

Atte deq<fo ~o . gu~ ·q·, ~unplÍy~pte 
1

repr~se.nt~ ~ 
(a SgrM~Casa d.a~ l~'hs.el'icordia 4:'1 Çid~d~,d11'S: ~~~-
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lo): hei por'bem. dispeus'ar nas leis·da amortisação, 
para que pos~a 'Perpetuamente possuir as duas. ca
sas que lhe fOl'ão doadas na Villa de Santos, cuja 
iloação e in~tituição de lazareto e hospital, s9u 
serv'ido confirmar, ' percebendo· 520 rs. por ca- ·ªª negro que entl'ar no primeiro' e 640 rs. por 
cada hum dos que entrarem no segundo. A Mesa 
tl'o. 'Desemhargo ,au Paço o tenha assim entendido 
c (aça executarºcom os .despachos necessarios. Pa · 
lacio do Río de Janeiro, em 22 de Setembro de 
18·18.-Com a rubrica de El-Rei Nosso Senhor. 
-Ac!m..-se afl. 54 v. do Civ. segundo de Registo de 
Decretos e Á tva1·rjs da Mesa do Desembargo do Paço. 

DECRETO DE 2~ DE SET.EMBRO, 

. . Coll. Braz. - Delgado, 

Exigindo a disposição do alvará de 25 de Abril 
do corrente anno, .relativa ao imposto de 2 por 
cento lançaflo em todos os generos por sahida, 
que se estábeleça o meth'ódo · da sua arrecadação 
nas Alfandegas· da :Bahia e Pernambuco, conci
liandu-se os· interess·es da m'inha Real Fazenda 
com os cios. meus Yassallos, d~ maneira que, o'b
servaodo-se a maior economia na cobrança destes 
direitos, .seja esta exacta, e as. mercadorias e ge
iieros 'que se -expoi-tão tenhão prompta e desem
baraçada expediç'ão pe'la facilidade do seu despa
cho : héi por bem que este se .faça na Mesa da 
Estíva· das sobreditas A1fantlegas, na fórma se
guinte: ·leigo 1que as p'artes ali concorrerem com 
a d'eblaraçãó ·êla quantidade e qualidade das mer
cadórias ' e generos 'quê quizerem embarcar, se 
lavrem dous 'bilhetes, hum para se pagarem na 
M'esa Grande. os 2 por . cento do preço corrente 
do& generos, á semelhança do que se pratica c'om 
os tlespachados por Estiva, e outro para ser entre
g·ue ao desp~chante para a sua resalva, e para 
acompanhar o embarque dos mesmos generos, 
depois que tiver baixado da Mesa Grande o cer
tificado em ·fórma do pagamento dos direitos, e 
fôr lançado· pelo Escrivão da Mesa da Estiva no 
livro proprio qúe para isso haverá. Para exacção 
cl~sta cobrànÇa se' ·fará nas duas Alfandegas, P.m 
cada mez, h'urna lista dos preços correntes dos 
genero'S que' se costumão embarcar pela qualida
de media entre o baixo e 'o subido, da maneira 
mais authentica e legal, a qual se formará todos 
05 mezes nb que fôr neccssario, por poder haver 
variedade de preço em algum gcnero; e os Mes
tres '!:las·emparcações,quando vierem á Mesa Gran
de re<fuerer o seu despacho de sabida, apresen
taráõ hum mappa circunstanciado de toda a carga 
que levão, e o livro do portalb ou do Contrames
tre', e coriforindo-se ambos , com os despachos' 
n:chando-se exactos, ·e temlo os Mestres jurad.o a 
verdade das suas declarações' se lhes dai·~ hum 
manifeSJ:Q legal e aulhentico pará apresentare~ 
nas Alfandeg.as do seu destino; çomo porém desta 
disposição accresça ao Escrivão da Mesa Grande 
pas duas mencionadas Alfandegas novo trabalho, 
não sendo ,Praticavel por este motivo, e pelo pro
gre~sivo augmento do commerc'io deste Reino , 
~le,Pdis da .franqueza dos seus portos e da co.n;imu. 

nicação directa com todos 'os da Europa, que 
" com hum só"'~scrivão sejão ª':iados os despachos 

com a activicftide que exige o interesse dos nego
ciantes e do publico, e com a fiscalisação conve
niente dos meus reaes direitos : hei outrosim po~· 
bem crevr em cada huma das referidas Alfandegas 
da Bahia e Pernamb\1co mais hum officio de Es
crh•ão da M:esa Grande com a natureza de ser
ventia ' 'italicia, e com o ordenado de 700:/iJ rs. 
annualmente, sem emolumentos, em quanto não 
''agar o antigo por morte de quem actualmente 
delle tiver mercê, quer de, propriedade, quer de 
serventia; e que immediatamente que se verificar 
esta vacatura, fique cessando na respectiva Alfan
dega o mencionado ,ordenado e sem dependencia 
de outro despacho, ambos os seus Elicri vães da 
Mesa Grande reparlão entre si os emolumentos, 
e tenhão os mesmos vencimentos com igualdade. 
O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido 
e faça executar com os desP,achos necessarios ~ 
Palé:cio do Rio de, Janeiro, etn 22 de Setembro 
de 1818.-Com a rubrica d'El-Rei Nosso Senhor. ' 

PROVISÃO DE 25 DE SETEMBRO. 

Mnouscripto autheotico. 

Thomaz Antonio de Villanova Portugal~ etc. 

Faço saber á Junta da Real Fazenda da Capitania, 

de , Minas Geraes, que sendo presente a El-Rei' 

Norso Senhor, pelo ~esmo Real Erario, o reque

riw1ento que fizerão os moradores do Sertão . do 

Ri~ Doce, no qual pedião, em virtu~e da provi

são expedida a seu favor á dita Junta na data de 

51 de Julho c1o corrente anno, para serem is!!nlos 

de pagar dizimo, na conformidade do indulto da' 

carta regia de 4 de Dezembro ele 1816, que lhe 

fossem restituídos os creditas por que se consti

tuirão responsa,•eis aos mesmos dízimos, e quan -' 

tia~ em dinheiro já pagas por semelhante divida: 

Fof o mesmo augusto Senhor servido determinar, 

quç ' ' isto ter-se já decidido por aquella provisão 

que ficarião os supplicantes isentos do .PagamentQ' 

do '! dízimos, se lhes restituão as quantias que 

mo,strarem pagas, e-os creditas por elles passa

do•, como 'allegão em seu requerime11to, recom

mendando- se porém á mesma Junta to•la a exac

tidii:o em obrigar aos ditos (llOradores daquelle 

Sertão a tirar as cartas das suas sesmarias dentro 

do preciso prazo de dous annos, como já se i~e 

or4enou, ·a fim de que tenha o seu de,·ido effeito 

o c'ctermioado na mencionada carta rcg'ia, e !ião 

venhão os mesmos moradores .daguelle Sertão a 

abusar deste indulto, 1.rnica,ue,nte pela concessão 

qli\! apresentão dos Commandantes respiictivos.' 

O <1ue a mesma Junt.~ assim terá entendido e cum

prirá como nesta se lhe ordena. Joaquim José 

de Souza e Silva a fez no Rio de 'Janeiro, aos 25 


de Setembro de 1818:'-A'ntóiiio l\hrianno de 

Azpedo a fez es~rever. -thómáz Antonio de

'Y,.i,llanova Port'ugat. -Emtrafiida a fl.. 45 do Liv~ 

!io' de R~g. de Províspes pxpedidás pela ,Contádoria 

Ge;r,o.t d,a segund,(l. }3...epartição 'do ' Tfíes'oµro.. ' ... . 

(( ....____~ 
-, 
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DECRETO DJl 26 DE SETEMBRO. 

Manuscrivto auihl!ntico. ,' 

Não havendo na Capitania das Alagôas, que 
fui sel'vido crear independente, desmembrando-a 
da de Pernambuco, casa propria para a residen
cia dos Governadores: hei per bem que a Sebas
·tião Francisco de Mello e J;'avoas, nomea<l0 Go
vernador della, se paguem annualmcnte 'l;OO;/j) 

rs. a titulo de aposentado1·ia. Thomaz Antonio de 
Villanova Portugal,. etc. Palacio da Rio de Ja
·neiro, em 26 de Setembro ele 1818. -Com a 1·u
brica de El-Rei Nosso Senhor.-A fl. 25 do Liv. 
5° de Decretos da terceira Contadoria. 

AVISO DE 28 JJE SETEMB'l\O. 

'Manuscripto authcntico. 

Não devendo ficar impunido o desatino em que 
~ahio o Reposteiro da Camara do Numero, Fran
cisco Gomes da Silva, de aleivosamente alliciar e 
raptar a mulher de .Joaquim Antonio rle Carvalho 
e !\Icnezes, que se acha despachado para Escri
vão Deputado da Junta da Fazenda de Moçambi
que: he El-Rei Nosso Senhor servido que Vm. fa
ça intimar ao sobredilo Reposteiro que não entre 
mais no Paço, e que deve sahir para fóra da Cor
te, para a distancia .de d~z lcg·oas, até segunda or
dem. O que part1cipo a Vm. para que assim o exe
cute. De0s Guarde a Vm. Paço, cm 28 de Setem
bro de 1818. -Thomaz Antonio de Villanova 
l'ortugal. - Sr. Corregedor elo C~ime da C&rte e 
Casa. 

ALVARA' DE 28 DE SETEMBRO. 

Coll. Braz. - Delgado. 

Eu El-Rei faço saber aos que este alvará virem, . 
que sendo-me presente a falta de exactidão com 
que proce<lem os Juizos dos Residuos e Cativos 
<lesta Côrte, por não lerem Meirinhos prnprios . 
a quem se incumbão as diligencias delfes, retar
dando-se por isso humas, e frus trando-se muitas 
vezés outras: conformando-rrrn ,com o parecer da 
Mesa do meu Desembarg·o do Paço, cm que foi 
ouvido o Desembargador Procurador de minha 
Real Corôa e Fazenda: hei por bem crear os offi
cios de hum Meirinho e seu Escrivão para os .Jui
zos dos Residuos e Cativos, e as pessoas que nel
les forem prnvidas serviráõ perante os dous Pro
vedores da Comal'Ca e da Cidade, e fa.ráõ as dili
gencias de ambas as Pro,•edorias, com prefcren
cia a quaesqucr outrns, tudo na fórma das leis e 
regimentos a ·este fim estabelecidos. 

E este se cumprirá como nelle se conté'm. Pelo 
que mando, etc. Dadó no Rio de Janeiro, a 28 de 
Setembro de 1818. -Riu com guarda. - Com 'os 
t·egistos 1cornpetentes. 

'l\BSOLUÇ:Ã.O. DE 30 DE SETl!M-BRO. 

Manuscripto authentico. 

Ao. Conselho da Fazenda foi remetfüla httrna 
•oopia do regimento do púo brazil dad0 a 12 .dti 

ll'OMO J.f,. 

Dezembro de i6o5, ·rrcompanhaclo da ·copia ele 
huma resposta d<'Y Desembargador Procurador da 
Fazenda, ordenando Suà Magestade que, á vista 
de huma e outra, consultasse o Con~elh,o o que jul
gasse mais aceitado e lhe ·parccei::se dever seguir
se para o futuro, tendo-se attcpção á legislação, 
promulgada ao_mesmo respeito, visto não ser 
uompativel com o estado actual da agricultura e 
cornmercio a res~ricta observancia de. Lodo o dis
posto no referido regimento, ao mesmo passo que 
era de absoluta necessidade vigiar e entender na · 
conservação de tão preciosa madeira, ficando en., 
tretanto a cargo cio Conselho licenciar aquellas 
pessoas que para us0s domcsticos pretendessem 
fazer algum córte do mencionado páo brazil. De
pois de se affixarem editae~ por parte do Conselho 
para fazer publica a commissão de que Sua Ma,
gestade o eF1carregava, <' para licenciar o dit0 
córte, informou o Juiz dos Feitos da Corôa e Fa
zenda, que a prohibição deveria sómente cxten,
der-se aos lug·arcs de beira-mar, de rios navcga
veis, por onde se possa exportar a portos de mar, 
e lug·ares tambem donde commodamente depois 
do desembarque <l·os rios se possa conduzir aos 
ditos portos, entcr-tdenclo-se por est~s lugares 
não so o teneno a elles immediato , .mas tambem, 
certa distancia ele legoas em circumfercncia que 
se julgar sufficicnte, ficando livre aos habitantes 
dos mais lugares o poderem fazer dclle o uso que 
bem lhes parecer, menos exportarem-no, a não 
s·e:n· para os contractaclorcs, por meio de conven
ção entre elles celebrada, precedendo a cnmpe.,, 
tente licença e cautelas prescriptas no j;'1 meneio~ 
nado regimento. No que respeita ás penas que aos 
transgressores se déverúõimpôr, lhe parecia que, 
pondo-se de parte as affiictivas, as capitaes e as 
infamantes, serião as mais proprias o perdimen
to d9 .páo cortado, e o duplo do seu valor. O De
sembargado1· Procurador ela Fazenda, conforman
do-se com o parecer do l\1inistro informanle, em 
ordem a qBe sejão reduzidas a penas pecuniarias 
a5 que no regimento do pito brazil se impoem con
tra os transgressores, accrescenta deverem ter 
sempre algum tempo ·c1e prisão, que não seja me
nor que 0 1de tres mezes; porém que estas penas 
pecuniarias nao deverúõ ser sómeate a do 'Peedi': 
mento do púo que fôr achado cortado, e o dobro 
do seu valor ·, pois que huma quantia tiio limitada 
não póde servir de obstaculo para não se empre-. 
henderem estas tão lucrosas trangressões; offere
cendo estas reflexões ú c~rcunspecção de Conselh& 
para consultar ~ Sua l\iagestade sobre a qu?nti
d~de da pena e sobre a distancía dos po•os de 
mar e . rios navC'ga,'eis, em que se poderá livre
mente cortar ó púo brazil para as misteres meces
-sal'ios e usos domesticos que bem parecer. En
•tretanto, baixau ao Conselho o aviso de 3o d.e Ou• 
tubr.o de 1817., com a copia do decreto e instruc
ções de '20 do mesmo Outuhro, para a anemata
çii'o do corte do dito páp brazil pelo tri;nnio de 
i 818 a 1820,, para cujo cumprimento se affixárão 
os editaes do estilo,. mas não se tem ultimado a 
dita arrematação por não convirem os licit;rn
te~ concorrentes nas con<l.ições em que ella se 
pro.põe, -oonstant.es das sobreditas ,jnstr·1,1oçies., 
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que baixiirão ao C'onselhó par.a lhe servirem de 
1·egro. Parece ao Conselho, t<ômando em'· consi
deração a importancia de~ta inateria, 'e as cliffiollll-· 
dades que !}lia aprr-senta, levar primeiro ú sobe
rana presença ele Sua l\iagestàde a sua opinião1, .e 
esperar da real de!H~eração as luzes :que 0·s pedem 
g uiar na formação de hum regulamento,.,de 'C LJ;jas 
dispo sições vai depender hum ramo importante 
do rendimento do Estado, e ao mesmo tempo os 
interesses e o progresso da agric·ultma de huma 
grande parte · de~te Reino. O estanco do páo bra
zil nas actuaes circunstancias he sem contradioção 
hum obstaculo tblavoma cm torl a a longa, extcn-• 
são em que se achã,o as suas matas, não só para 
os actuaes povoadores, como para aquelles que 
de"novo esta belecerem-se nesses terrenos. Estes· 
lavradores não podem cortai· estas·madeiras pam 
os seus rnisteres, sem preceder licença de auto
1·idades collocada3 em immensa di stancia ua sua 
:Qabitaçãr., e seudo muitas vezes urgente a neces
sidade dessa madeira, ·ou hão ue perder os seus 
trabalhos, ou hão de perpelrar o crime de cor
tarem o páo brazil de que carecem. Facil
mente não poderú lembrar hum obstaculo mais 
poâeroso coBtra o bem da agricultur,a,. e he 
dessa mafleira que se póde·e-XJp licar.o facto tle em 
cinco annos nfio se terem pedido· meia duzia de 
licenças ·a este Conselho· p'ara o córte d~ssé),: ma
deira para os·misteres da lavoura; constando alias 
que são muitas as fazendas, em cujas matas en
t re cinco·não se póde corlar h,um pilo que não seja 
hi;azil. Nectc estado de cousas, os lavrado1'es ou 
prop1'ietarios tem por huma desgraça a exis tencia 
do pá@ brazil nas suas terras, e h e bem de suppôr 
que desejem e procurem- libertar-se por todos· os 
meios- possi veis ·desse onus; de ·que não lhes '' 'em 
lucro a·lgum, He verdade que elles recebêrão gra
tuitam ente esses terrenos com esse onus., ._ mas 
tam bem •he certo qu e só por muita virtude se, sa
crificão interesses ele que muitas vezes depende 
a necessari'a subsistencia, e as- leis são feitas para 
serem observadas pelos homens, taes e quaes el
les são, Este estanco, se he hum obs~aculo fr pros
peridade da lavoura, he tamqem em ce·r.to·modo 
p rejudicial á Real Fazenda,. p·elo accrescimo que 
receberia· dos · dizimas. se a.la,•oura se augmen
tasse ; e traz•comsigo a necessidade ·de punir o 
contrabando, a qu e sã.o.incitados qs homens pelo 
interesse e pela facilidade de o fazerem em tocla a 
e'xtensão desta ,Costa e das Prov-incias , visi:ahas, 
on'de já não he defeso a:visinharem-se navio.s es
tran~~iros, e· de ancorarem nos p.grtos ou bahias; 
(1ue ~Thor lhes conve-nha para esse ·fim" Todas 
as ·penas imp@stas no regimento de 1605 ,.,colilLra' 
es tes . contr·abandistas, mesmo a de morte, . não 
tem obstado a.perpetração deste delicto, . o·· que 
prova que não ·ha, pena, po,.t' mais ,severa que 
sej a, qtie possa cohibir o homem incitado ·pelo in
t eresse. He verdade que no dito Tegimento não 
se der'ão proY-iaencias adequadas para ·se evitar,. ao 
merios em grande parte 'esse .corrtrabaHdo.; por.érn 
he certo que ·nem em Lisboa, nem naquella épo-" 
tla poderia haver o neeessario conhecimento para 
!ie tomarem medidas seguras a esse resp.eiteJ Além 
de que ·, então:. o córte do rpáo braúl era feito. sé<; 

mente nas Capitanias da Bahia e de Pernambuco, 
e a prohibiç\Q g·eral, de navios estr~ng·eiros entra
rem nesses p~tos, difficultava es~e contrabando, 
qu e alias não se..potli'a fazer nós nossos navios_. 
pelo risco a que se expunhão nos portos de Po11
tugal,· muito ,mais depois· da publicaçüo do aharf~ · 
de 11 de A.gosto. de 1697. Estes inconvenientes· 
que, sem duvida fotão e .são pre8entes á soheranar 
consiue1'ação de Vossa , Mag,estade, mostrão com 
e'•idencia a necessida<le de substituir á leg-isli.lção 
do sobr.edito regimento . àe 1605, outra que, 
abvaogendo todas as partes deste importante ramo 
das 'rendas do Estado,. não obste a pl'O~p·eridacle . 
progTessiva deste Reino 9 e dos fieis vasMllos · d·e, 
Vossa i\'lagcstade. Debaixo destes dous princípios 
a nova leg·islação deve comprehender os objectos 
~egLJintes : I º o estanco do córte e comrnercio 
do púo brazil; 2 ° fixar o metho'do de se fa
zer o seu córte; 5° d::ir a regra pa.ra a conser
' ' ação· da s matas do púo brazil, ou particulares ou· 
pu~licas; 4º estabelecer huma inspecção q\1e en
tenda 'sobre esta materiai 5° determinar finalmente 
penas proporcionadas contra os trangresso res de s
ta lcgislayão. Sendo poi~ _a base desta legislaçã0 
o interesse da.Fazenda Real e a p,ro<lperidade des
te Reinçi, pelo augmcnto da. sua agricultura, im- _ 
p orta fi xa r a sua in.tellig·encia antes de e nti·ar na · 
analyse e desenvol vimentodos objectos acima men
cionados. He a opinião do sobredito Conselho que 
importa conservar ao patrimonio real o rcrydimenlo. 
do cst~nco do commercio 'do páo brazil ; porque nã(}. 

,pude ser indifferente para o Real Erario ·a vendá 
de mais de tr..zentos mH cru.zadôs, que, segundo 
as suas indagações tem dado annualmcn~e no mer
cado de Londres a ' 'enda- do pirn .brazil por conta 
da tporôa, mas he tambem a sua opinião que os 

l' 

obsfaculos .que este estanco põe ao adiantamento 
1la agricultura, e os incon-venientes que resultão 
do pontrabando, não se podem tirar e evitai·, ~e · 
úão houve1· Vossa Mageslade por bem interessai· 
os grandes p.roprieta,rios no sórte do mesmo púfl 
brafil. Entendendo-se assim a b;ise desla nova le
g-isl'r9ão , quanto ao. primeiro objecto, deve re
novar-se o estanco do curte e commercio do pito 
braúl', como hum geoero priv,atiYo do real pa
trimonio, prohibindo o.seu cór~e em toda e qual
~1ue r parle em que elle se achar,_debaix:o elas pe 
nas ,estabelecidas, neste regimento. Quanto ao se
gundo, parece melhor methodo encanegar ao s 
gral1des J>.roprietarios do córte do pilo brazil ' poc•• 
lwm preço razoav<CI ~ que deve variar na razão ge
ral do ' 'álor de todas as cousas, fazer-se p.elo Ban
co ~os ditos p,roprictarios o promp,to pagamento , 
do liáo brazil que entreg·arem,. e lhes fôr a.ppro
~adp, huma vez q,ie a elle está commeltida a Yenda 
deste genero pelos seus corresp,rndentes em J,on
clre1'"e permittir a ex:tracçã'0 da tinta do p/1.0 ,hraziJ., . 
i'sto· he, do refogado, e ainda dos restos que ficão 
nas matas. depois de feitos os cortes, fázendo en
sinar o methodo pratfoo dê se fa~er essa opei·ação, 
e.iiujeitando ·esta e· a venda dn seu producto a· 
hurna fiscalisação: Q.nanto ao terceiro, sendo in , • 
dispensavel dãr a reg1·a e o methodo para a con· 
senaçãio das ·matas ·, devem ' os proprietarios 'da~ 
particulares · se1·1 encarr"gados da sua· giuar.dà ·~ 
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oq-,anservaçáo,. debaixo da inspecção que fô.r esta
.belecida ,: e das publicas deve respow1cr .na .mes

, ma inspecção a Camara do 1·espectif'o Oistricto. , 
Quanto ,ao quarto, deve estabçlecer-se huma 
Inspçcção. geral sobre as matas do pit@ hrazil, e 
inspecções subalterqas .dependentes· da inspecção 
geral; esta inspecção deve estai• neste Conselho 
por dever ser ,o centro ele todos os c0nhecimentos. 
a esse respeito; as Juntas da Fazenda devem fa
zer as vezes do Conselho· nas Capitanias onJe 
houver p~o brazil, e enviar annualmente a este 
Consel.h<;> cop,ia <l,as conta-s que l'faes devem dar 
QS lnspectores sul:i.a,lternos ,· assim .como . das· 
deliber1'ções c1ue tpmarem nos casos oocorrenles; 
os Inspectores parti.culares podem ser os Corre
gedores das Comarcas, ou os conservadores das 
matas onde os houver. A·estes IospeetoJleS per
tencerá o vigiai· sobre a conservação das matas, 
sobre a marca dos córtes e seu exame, sobre as 
licenças papa o dito córte e derrubadas, assim 
como sob1:e a. sua plantação, e finalmente lhes 
competiráõ as devassas aanuaes dos transgresso
res, e as conde1nnações pecuniarias corresponden
tes. QHanto ao quinto, o c6rte do páo brazil sem 
liceJ')ça da competeote autoridade deve ser punido 
com a pena corporal de. seis mezes ele prisão, e 
com a· pecuniaria 'de tres vezes o.utro tanto do. 
valor em que fôr ayaliado po.r peritos a quantida
de do páo hrazil cortado. Se ao córte se seg;uir 
o embarque ou a extracção da tinta, além elas .so
br_editas penas' devem os réos· soffrer as estabe
lecidas no alvará de 11· de Agosto de 1697. Nos 
casos de reincidencia rlevem ser dobradas todas 
as refel'idas penas, accrescentando-se a de prisão, 
a de degredo por dous annos para os trabalhos 
publico&;. sendo o réo peão,. e sendo nobre, em. 
lugar deste do-greclo fi{;ará por dez annos privado 
das honras da. nobreza,. e por esse tempo fohabi
litado para servfr os cargo'S da Republica. Por 
este crime dev-e perder-se o privilegio do fôro, 
qualquer que elle seja, e os·réos devem sei· jul
gados.. no Juiza dos · Feitos da Corôa e Fazenda. 
Os lavradores proprietarios .que forem encarrega
dos do córte do púo brazil, e que incorrerem no 
sobredito crime, seráõ punidos com as mesmas 
penas·, e além disto ficaráõ sujeitos á extraordi
naria que V.ossa l\'Iagestade houve1: por bem im
pôr-lhes, coma .pr-evaricadores da confiança de 

· que abusúrão como .guardas dessas matas. Ruma 
terça parte ·da pena pecuni.aria deve pertencer 
ao dono da mata em ~ue se commetleu o male
ficio, ·e as duas ou.tras· eatraráõ em hum cofoe, do 
qual ha de sal}ii' o-pagamento· para as despezas da 
nova plantação, em quanto V.ossa Magestade não 
houver por hem de mandar applicar outros fun
dos para essa necessal'ia despeza. Será licito aos 
ditos proprietarios, e mesmo a qualquer do povo, 
não só denunci<\f , . mas pren.der em fragrantc os 
i:éos do córte do páo brazil, ou do seu contraban· 
.J ·o·, e aquella parte da.pena•pecuniaria· destinada 
aos propri'etarios pertencerá aos que clenunciare~ 
ou prenderem os réos, não o te·ndo feito os mes
·mos · proprietarios. Aos Conselheiros· Antonio 
l1uiz P.ereira da Cunha, Lui1i Barba Alardo de 

· MeQczes, e Nr. Luiz Thomaz •Navano -de Campos, 

parece ser de toda a: importancia e conveniencia-· 
o estanco do pfro buaa;il, sem o. qual se perderia 
huma renda real tão consideravel, e a que não 
pode substituir-se ontra equivalei1te, tirada ou 
derivada ela arvore do mesmo ,pilo brazil no esta
do presente, e que com pPe.ferencia a qualquer 
expediente dev<lrá seguir-se o methodo judicioso 
de ,estabelecer por contracto o dito córte do páo 
brazil, com tanto por,ém que no· regimento que 
vai a reformar-se,, se accrescentem e prefixem, 
pr0videncias que regulem as obrigações do pro
prietario e elo Contraclador, de maneira que hum 
e outro sejão contidos nos limites d'o seu dever, 
sujeitos na contravenção a penas proporcionadas 
á violencia e actos criminosos que praticarem. 
Er-n consequencla deve o so·bredito regimento sei· 
reformado da maneira seguinte ': primeir!Jmente, 
sendo ínodifioa:lo quanto á pena impósta contra 
os que cortão o páo hrazil sem liGença ou com 
ella, cxc.edendo a quantidade concedida; ·em se
gundo lugar,. accrescentando quanto á economia e 
conservação das matas; em terceiro lugar, quan
to ás obrigações do proprietario, e de quem quer 
que fôr o aulorisado. para fazer o córte; em quar
to, quanto ao Magistrado, ao qual pertcncerú dar 
as licenças que forem pedidas, e fiscalisar tam
bcm a ·conservação das matas, e devassar aonual
mente sobr;e os•que procedem contra o reg·iment.o. 
e suas o.bl'igações ; em quinto, quanto ú demar

. cação de toda a extensão ele tenas e dista11cia dos 
portos ele mar a que fica se.ndo applicado o regi
mento ; e e.m sexto, quanto aos guardas que as 
matas devem ter. Ao Conselheiro FrancisGg Bap
tista Rodrigues parece que o dito r.egimento de,•e 
vigorar para o futl!l'O, e que não admitte altera
ção alguma, senão na modificação das penas e 
concessãó Lias licenças a respeito dos c6rtes-,. e 
seguindo a enumeração i:los §§ do mesmo regi
mento, offerece as reflexões que lhe pareeêrão 
convenientes sobre os seus differentes a1,tigos. 
Ao Conselheiro Francisco Xavier da Silva Cabral 
parece que eleve subsistir o regimento do páo bra~ 
zil, dev,endo porém a pena capital imposta con
tra os traosgressores ter modificação, comr;nutan
do-se sómente n.a pena. do perdimento do páo 
cortado no de anoveado, e de tres II\ezes ·de pri· 
são. E que finalmente, não se podendo eximir de 
dizer a Vossa Magest.ade, que em collisão ,da con
servação do púo brazil neste vastíssimo continen
te, 'das grandes vantagens que elte tem- dado á 
Real Fazenda na sua producção, e que pode11á d.a1· 
para o faturo, cresceu do a populaçãa e o · 
inercio, como he de .esperar, qual será o g·1, o de 
preferencia qué· se dê a Qtltro qualquer genero 
de agricultura .concedido aos proprietarios dos 
terrenos em que elle existe, planos novos tem a 
experiencia mostr.ado no .seu resultado mff diffi
culdades, e quasi · sempre· não correspondem á 
medida de quem os fórma, vindo muitas v_ezes as 
innovações a causar gr·avissimos prejuízos á Real 
Fazenda. Rio d·e Janeiro ·, 19 de Ago5to de 1818. 
, Reso.lu,:ão. '"'-O Conselho, suspendendo por ora 
na ar!'ema•tação determinada no decreto de ~o do 
.Outubro de 1817,.. em quanto. se e.x:amina esta 
materia,.. faç.~ su~ir com esta consulta hum pro
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jecto de novo regimento, com as alterações que 
ach:àrr que con·vém se fação 1rn regimento de 12 
de Dezembro de 1605, considerando tanto opa
recer do Conselho como o dos votos separados., 
para que os varios artig·os que nelle se incluirem 
possão ter explicitamente a minha real approva
ção como fô1• bem. P.alacio da Boa Vista, 5o de 
Setembro de 1818.-,-Com a mbrica de Sua Ma

. gestade , _:_Aelza-senoLiv. 1° de Rcg. de Consultas 

do Conselho da Fazenda, a fi. ~ 19 até 125 v .• 


DE,CRETO DO 1º DE OlJTUBRQ. 

Manuscripto nirthentico. 

Propondo;se Joaquim José ele Mello., estabele
,cer postas em que possão com mais facilidade e 
cbmmoclo il' pa1·a o Real Sitio de Santa Cruz, ou 
para o Palacio ela Quinta ela Boa Vista as peswas · 
que para terem a honra de beijai· ·a minha augus
ta e real mão, ou por suas depend1mcia·s concor
rem para hum e 0utro lugav nas occasiões em 
que eu cm qualquer "dellas resido, debaixo das 

· condições constautes, dos artigos juntos, extrahi
des do termo que assignou na Intendencia Geral 
cla Policia, requerendo-me juntamente certas g.ra
~ª" e isenções para verificação deste projecto que, 
pela utilidade e beneficio que ao publico deve re
sultar, se fez mui digno da minha real approvação 
e protecção; e tendo já mandado expedir as com
petentes ordens par<;i se lhe designarem os terrenos 
.da Real Fazenda de Santa Cruz para casa da·pos
ta, e para o pasto e descanço dos animaes nclla 
·empregatlos: hei pot' bem fazer-lhe mercê, não 
só do· privilegio exclu~i"º• para que, por tempo 
de clez an nos, e só elle, e mais ninguem, .J:iossa Ler 
carros e caYalg·aduras de posta na fórma que se 
-tem offerecido, mas tamh'em ele serem isentos de 
.embargos os seus carros e animaes, e de recru
tamento os criados emp1·egados neste exercício, · 
não- excedendo estes ao numero de trinta, sendo 
o supplicante obrigado a satisfazer as condições por 
·e.lle propostas, e que baixão assignadas como par
te· deste decreto, por Thomaz Antonio de Villaoova 
Portugal, ele. A Mesa do Desembargo do Paço o 
tenha assim entendido .e faça executar com os 
despachos necessarios, sem embargo de quaesquet· 
leis, ou disposições em Oóntrario. Palacio do Rio 
_de Janeiro, em o 1 ºde Outubro de 1818. -Com 
ª· r•1brica d'El-Rei Nosso Senhor. 

.O. ~~AÇÕES que se affereoe satisfazer Joaquim José 

· ~ ·cf!J.Mello, para estabelecimento das postas para o 


·. Re.al Sitio de Santa C1,ttz, e a que se refere o de

creto da data desta. 

Art. 1. º A posta tera dous carros com seis as
·sentos cada hum, tirados por tres parelhas, com 
mucla.qça ele mais noye parelhas; seráõ da melhor, 
mais segura e .elegante construcção, de maneira 
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guardo. Além disto terá tambem huma mala com 
duas cha vesca1·a .conc!ucção dos papeis d0 Estado,, 
escoltados per huma ordenança. · 

A1t. 2. º Em cada pouso que se julgar fazer mu
da, se estabelecerá huma barraca para guarda 
dos animaes, e mais utensílios necessarios .. 

Art. 5. º HHerá sempre mudas de sobrecellcn
tes, para os postilhões e ordenanças . 

Art. 4. º Os assentos seráõ vcACl-idos por bilhe
tes rio lugor donde partir a posta, os quaes hão 
de declarai' o numero, e hora da sahida do car
ro. Esta inviolabilidade se ha de executar de ma-· 
neira que todos os dias chegue a posta ou postas 
a Santa CL'uz, e ao Rio de Janeiro a horas certas, 
de manhã, ou de tarde. ' 

' Al't. 5. º Cada bilhete de huma pessC1a se ven
derá por pl'CÇO de 8:/fJ réis por viagem, no que 
não haverá diffe1·ença, por não havê-la nos lu
gares. 

Art. 6. • Logo que as circunstancias o permit
tirem, edificar-se-hão duas casas; humano meio 
do caminho, e outra em Santa Cruz, para sel'vil' 
de hospedat'ia aonde se acharúõ todas as commo~ 
didades, e arl'anjos convenientes. A execução 
deste artigo nãCI excederi1 de hum anno. 

Art. ?· º Quandl} El-Rei Nosso Senhor occupar 
o Paço <la Real Quinta da Boa Vista, regressaráõ 
i>S carros para o posta da Cidade, pa1·a a dita 
Quinta. 

Art. 8. º As cummodidades, economia e anan 
j\)s que se offereeem para Santa Cruz, se execu
t~ráõ para a Boa Vista, sendo o preço dos bilhetes 
a · 960 réis por ida e volta, e as horas que pare
cerem mais opportunas. 

Art. 9. º Parn as pessoas que não possão ir nos 
carros, haverá postas ele animaes com huma mu
da no meio do caminho, e leval'ilõ huma mala de 
vinte J.ibras sahindo da mesma casa, a preço cada 

/IJilhete de 4:/fJ· l'éis . . 
Art. i o.º Os carr.os traráõ hum criado de Sua 

1'1agestade logo que seja determinado pelo mes
mo Senhor, com ordem por escript9 ela pessoa 
~ue estiver á frente da repartição a que o criado 
~ertencer. 

f 

-. Art. 11." . Em prova dos vehementes desejos 
~e servir ao publico em objeeto em que El-ll.ei 
J1fosso Senhor concede a sua real prntecçãa, se 
obriga a que na proxima jornalla terit já hum car
1·0 prompto para entrar neste exercício, e os mais 
estaráõ todos promptos, e co1•rentes nas seguintes 
·jornadas. Pala cio do Rio de Janeiro, em o 1 º de 
Outubro de 1818.-Thomaz Antonio deVillanova 
fortugal. -Acha-se a fi. 60 do Lúv. 2° de Re-g. dos 

ecretos, e A lvarás ·da JJfesa do Desembargo do Papo~ 

-----,- " 
·D.ECRETO DE 2 DE OUTUBRO. 

Mannscripto authentico. 

Sendo-me presente os '\:Jons serv-iços de Jacinto 
que fique :resenado a' cada passageiro huma ma t1'4gnacio da Co.st-a, Contador da Juntru d·a Fazenda 
la,. que com asmais ·em,numero deseiss·eráaccom - da ,Caphania do Rio Grande de S. P.edro do Sul, 
modada em dous bahús c0nstruidos no mesmo ~l(j) decurso de ma.is.de quinze annos contados des
.carro, tendo sob,re e pavimento huma mala ·ile Fevereiro de 1805,, em que foi nome~do para 
gr;rnde para cGmmod-e elo que exigit' mais L'.CS- ~>. ri_meiro Escri,pturario da mesma Junta até heje .; 
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357 A'NNO DE 1818. 
~ quei·endo attendê-lo pelo zelo, ·aétividade e de ras nacionaes, c'omputando-se o mesmo p1•emío ou 
sinter•esse com que desempçnha os seus ,deverés: abatimento pelo -valor total da mercadoria, como 
hei por hem fazer-lhe mercê de h.)rria ajuda de tinha pretendido o mesmo aggra,•ante, mas sim 

' custo annual de·200:/1J rs., pagos a quarteis pelo pelo valor dos direitos deduzidos, conforme o 
cofre da sobredila Junta. Thomaz :Antonio de vosso despácho de que se recorrêra : fui servido 
Villanova Portugal, etc. Palacio do Rio de Ja mandar tleclarar pela minha real resolução de 
neiro, em 2 de Outubro de 1818.-Com a rúbri · 3o de Setembro proximo passado , tomada na 
ea d'El-Rei Nossp Senhot'. -Acha-se. a f7.. 167 v. mencionada ·consulta, qi:Ie a e~te respeil.o fizestes 

' 'cio L(v. 1 º de Reg. de fJ_ecretos, A ·tvards, etc. , ·de juotiça. Attendendo poré.m a outras razões de 
i8o8 a 1820. 	 maior favor com que sempre me proponho auxi

liar e animar o commercio e industria nacional, 
e que justamente me forão expendida.s pelo sobre.1 

A:LV&RA.' ·DE Õ Dll OUTUBRO. dito Conselho da Fazenda na mencionada consul

Maouscdpto authentico. ta : fui o.utrosim servido ordenar que, da data 


desta minl1a 1eal resolução- em diante, se cobras

Eu El-Rei faço saber aos que este alvará virem, sem nessa Alfandega 1 1 por cento sómente de 

'JUe o Bacharel Thomaz Antonio Maciel .l\forttei direitos, no caso em que se deva dar o premio 
ro, Juiz de Fóra da Cidade da Parahyba, me do citade § 8° cio .alvará de 25 de Abril do cor
representou que ~endo annexo ao Reu lugar, pelo rente anno, em quanto eu não l1011ver por bem 
alval'il de sua creação, o cargo de Pro,,edor da cletermin.ar o ~ontrario ; e para que esta minha 
'Corôa e Fazenaa da Junta da Fazenda daquella real resoluç·ão tenha o seu devido effeíto, fui ser
Capitania, era o mesmo cargo servido pelo Ad vido manclar-'vo-1a participar para que a execu
vogado José Gonçal rns Medcirns, o qual não o teis na parte que vos he respeclil'a. El-Rei Nosso 
podia bem servir pelas suas habituaes molestias Senhor o mandou por seu especial mancl'ado e pe
e avançada idade; e a.ltendendo ao que a este res:, los Ministros abaixo assignados, do seu Conselho 
peito informou a sohredita .Junta, e ao m~is que, e do de sua Real Fazenda. Luiz Carlos Corrêa 
sendo ouvido o Desembar:gador Procurador da Lemos a fez. Rio de Janeiro, 10 de Outubro 
minha Real Corôa e Fazenda, se me expôz em de 1"818. 
consulta ela Mesa cio meu Desembargo do Paço, 
com cujo parecer l1ouve por bem conformar-me DECRETO DE ~2 DE OUT_!JBRO. 
por minha immedíata resolução de 19 de Junho 

deste anno: fui servido cleten~i.nar que o referido ·Coll. Braz. - Delgado. 


cargo de Provedor da Corôa e Fazenda da Capi
 Havendo considerado que os soldos que $C 
tania da Parahyba, ficando aposentado o Advoga achno estabelecidos para os Guardas-Marinhas,
do que actualmenle o exerce, seja d'ora em dian• segundos e primeiros Tenentes cio mar di minha. 
te servido pelo Juiz de Fúra que fôr da mesma Armada Real, são nimiamente diminutos para no 
Cidade, com o orr1cnado de 100:/iJ 1·s. E por isso, tempo presente fazerem de algum modo face ít,
mando á Juiita da Fazenda respectiva que metta sua decente manutenção: sou servido ordenar que
de posse de lia ao actual Juiz ile Fóra, Thomaz elles venção de orn em diante os soldos de que
Antonio l\'laciel l\1onteiro, e o deixe assim servir gozão aqui os Officiaes de Infanteria da corres
e haver o dito ordenado, cumprindo-se este alvará pondente graduação, sem que comtudo liajão de 
como nelle se contém, o qual 1•alerti,posto que o seu perceber qualquer accrescimo quando estil'erem 
efl'eito dure por m ais de hum anóo, sem embargo embarcados, consistindo então as suas uoicas 
da Ord. do Liv. 2° tit. 40 em contrario. Dado vantagen~ naseomedorias que jú lhes estão arbi
no Rio de .Janeiro, aos 5 de Outubro de 1818. tradas. O Conde dos Arcos, etc. Palacio cio Rio 
füll. -A fl. 60 v. do Liv. 15• de Reg. de. Consultas de Janeiro, em 12 de Outubro de 1818. -Com 
·e Alvarás, na Chancellaria j)fór do lmperio. a rubrica de Sua l\1agestade. 

PROVISÃO DE {(>} DE OU'I'UilllO. RESOLUÇÃO DE 21 DE OUTUBRO. 

Coll. Braz. - Delgado.  Manuscl'ipto authcntico. 

D. João por graça de Deos,. Rei do Reino Uni Os negociantes da praça de Pernambuco ~~ 
do de Portugal, Bt·azil e Algarves, etc. Faço sa rem o serem dispensadbs de apresentarem na Al
ber avós, Desembargadar do .Paço, Juiz da Al fandega da dila Capitania, cartas de guia para a 
fandega desta Côrte, que, sendo-me pre!'ente, isenção elos direitos das fazen elas e generos que 
em consulta do meu ·Conselho da Fazenda de 8 vierem selladas, e acompanhadas dos despachos do 
de Julho do correr~te anno, o aggravo que para Consulado de sabida dé tisboa ·e Porto. Parece ao 
o lnesm0 ·.consellro interpozéra o negociante Conselho, q'ue devendo' ser da mais exacta fisca
Ldurenço Antonio de Rego, de lhe não .terdes lisação a percepção dos reaes direitos que nas 
deforido n.o despacho ele varios hahtJs ele chitas . Alfandegas devem pagav as mercadorias ali des
estampadas n:is Faoricas Nacionaes do Reino de pachadas, cerno htlm dos princip!J.es artigos d-as 
Portugal, com o abatimento de 5 por cento que rendas do Estado, e que até se pode dizer, da mais 
eu fôra servido conceder como premio, pelo § s~ bem guardada proporção, porque recabe no -ulti
do ai fará de 25 ele Abril deste anno, ás manufactu- mo -comprador, que, segundo . suas faculdades 

TOMO JI. 90 
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r.egu14t o·àeu ~on&11:rno ~ h~· por-ii;sp· in.du~itaveI tan,cias ~e · d,evem ' ~;tp.edi1·. iE ~up.p'OStiQ· q,1,1e a.s 
~µte certo .fj{ue sen,ío padiim .ahandon;i.r aqueUas mencionadas guias não tenhão ,aquelle J)l~•o çle 
p.t'~-videncias que a experie1.~ci.;1 e a ohsena~ão· certeza .que ~es eleve S:Cl' inscparavel pa:ra. mer(~
t~m í!doptado para precaver as fraiJ.des e desca c,erem inteiro credito , por ser de .C:Ollptant!l tr11-<l.i
minhpa que, f\pesar das mais .ber,n combioada& ção,. 1;p.ie· µH,1it~s, Olll quasi todas ão 'Passadas por 
mecliàa~,se ti~o tem pi:idido plenainente acautela~. merQ. for~na1~dade, comtudo espe abuso Gq11e &n<e 
Extinçiai; as frotas- do ;Br;i,.,j}, e facilitando-se a· emcnclar-51) corn a punição de seus autore$) lliS.o 
li<VJ'~ ii!a;vegação, como mais c.onviesse aos pro destróe u utilidade e necessiclack rl!lsta pro ·viden

prie~arioJl e especuladores, se lhes perrniUio tam cia le·gal, qu.e, unida aos ou.tros'rnotjvos~ proviio 

'hem pelo alvará de 2 de Junho d~ i766, que a realidade elo pag:i.mento dos direitos, qu,a1Jto o 

po9.l\ssem passar as faze.Q.das seccas de huns para. permitte a natureza do· negocio. Em taes circuns

OQt1•0s portos depois de despachadas, com tanto tancias parece ao Conselho íjlle se deve indeferfr 

qµii fossem acompanhadas de guias para mostra o requerimenlo·-Clos negocian tes da praça de Per

r-ein que b<1-vião pag·o os comp~tentes direil0s i o n.arnbuco , que deu origem á representação da

qJJ.e ª' seme1hantes respeito~ foi 111andado ob:;ervar Junta da Arrecadação e Administração da fü~al 


pf!J.0 §, 5° do decr.eto ,<le i2 de Dezembro de i77[h Fazenda da mesma Capitao.ia, f;lzemlo-s11 e"ten

c.0m. reforencia aos respecfrvos artigos dos pprtos Sh'a esta proviclcncia ás demais Alfandegas do 

s.eccos: esta disposição, qu.e serve de 1:~gra e base· lleino-Uniclo, até que, no novo foral que Voss~ 


~ pra·ti<:a 4.as ,refeddas guias, teve a sua devida l\1agestade l'oi se rvi<) o maud<ir oJ·ganisar, s.e tomem 

e)!:ecução 1aa-Alfí!nd.ega de Pernambuco, ainda <;le n tacs respeitos iiq;uetias medidas que fo11crn mais 

pois fia publicação do dee,r,eto de 2'8 de Janeiro .de pr,ovcitosps ao rcgio patrim'onio, e il libenl<idrt do 

1 ~09; pelo qual, querenpo Vossa l\iag.estarle am · commercio. füo, 6 de Abril de 1818. 

pliar a liberdade do commer.cio e facilitar sµas R.esoluçüo.-Comp•parec.e ao Conselho; e quan 

tra-rn;acções em benefieio·.cle s~us fieis vassallos, foi to ãos geueros despachados nas Alfandegas <lq 

st:rvido, po1' pµro eiieilo de su;i. indefectivel justj  Brazi.l, deverllõ as cartas ue guia declarar as quan

ça,,ordenar que se despachassem livres nas Alfan tias das direitos pag·os, para· se podell observar .Q. 


degas do Braiil aqueHas mercadorias que, sahindo determinado no al·v;i.rll de 25 de Abril do corpel).te 

das de Lisboa e Porto, tivessem ali pagos QS di~ anno. Palaeio d-a Boa Vista, 21 ele -O\ltub1•0 de 

reitos estabelecidos·, fazendo-se transceodenle e5ta i 818.-.Com. a rubrü:a de Sua l\hgestacle. ~,deli.a; 

providencia por iclenlid.ade de razão para serem ,1e no Liv. l" de Reg. de Comubtas do Cormlho â14· 

assim despachados os generos que se transporta- fct zenda, a 'fl. 125 v., até 125. 

1·em para as Alfandeg,as de .Pbrt1r1gal, por serem 

correlativas as razões dest;i. disposição , como o· ~ 

DECRETO DE 22. DE OUTUllR@,d~clara ' o deereto de 7 de Agosto qe i810. Não 

$e~ seguia porém o mesmo merhodo nesta· Côrle, M:inuscrJpto authentico. 

não opstante declarar o actual De.sembaxgador do. 

Paço Juiz da Alfandega que as cartas de guia são· Tendo determinado, por ser do meu serviço ,. 

a verdadeira prova, prova o indicado fim, dando que os Bachareis e Desembargadores promoYido~ 


a razão de que os sellos das mereado1'ías ,. e OS' 1~0 despacho do uia i 2 do corrente roez passassem 

despachos do Consulad0 não removem toda a 1le huns para outros lu,gares; e sendo pm· isso 
suspeita das fraudes que a taes respei.t0s se po- 1,1eccssario llUe, por motivo das residencias, não 
dem praticar; tanto mais que esta proviueneia tenhão demora: hei po1• bem que na !.\'lesa do 
se não podia gen.eralisar relativamente para as ~esem)Jargo do Paço se lhes expeção as s1r1as 
mercadürias transportadas das Alfandegas do 'Bra- ~:artas, com a clausula de apromptarem as suas 
úl par.a · as de Portugal, e reciproca,F,11ente enlre residencias e Cl!rtidão U.e dec!ma, e de conente 
si, por não haver C,ons~lado que ao menos jus- dentro de hum anoo, praticando-se o· mesmo• 
tificasse u seu despacho, e o pagamento de direi- com os que forão despachados desde o dia 6 de 
tos por sahida. AJ.optando pois o Conselho o fevereiro do corrente anno, e que ainc1a as não· 
parecer do Desembargador Juiz da Alfandega, t,em feito apromptar. E a Mesa mandará rambem 
com o qual se conforma o Desembargador Pro- logo expedir as p!·ovisões para as devassas 1la 
eurador da Corô;t e Fazenda, na parte em que· 1yndicancia a al.gam dos Ministros mais visinhos, 
jsla conveniente ordenar V0Ssa J.\'Iagestade em recommendando a bre,•idacle dessas diligencias, 
1 ' çiio geral e-, public;i .q.ue·na.s Alfon~gas do- i>ara q,qe no cas.o de resullar celpa, mefaç-a pre.sen
1.\eii -1Jni4e se exijão as c;ir.tµs de guia .daquclle$ te o q.ue fôr de jl.\stiça a respei.to dG Bacharel .syn
po.r tos donde vierem os generos e fazen.das q:µe dicado. Hei outrosim por bem que os·Bach,arei$ 
-se pretenderem .despa,olu,1r livres, por lia verem já ou Desembargadores despachados· paríl• qna~quer 
pago os e-ompetentes dir.eito.s,. não convém. t.od11- }ug«!r, s<::jã{) obdgapos· a temar a sua posse d.entro 
'f~a o mesmo Co{}&elbP l.la .excepção. que faz Q· Ale seis mezes ., pena de perder O' lugar e se haver
~lio iDesem!>arg;ador .,Jui:i; destíl Alfandega no s.elJ. J>OX YílgO; riiio s.e .coo.tiíl.nd·o porém neste t~mpo 
'm~smi> parei;()r, d'e isentar d.as .ditas ,guias ~~ <'q11eUe que· fôr neeefülar.io paríl·a vi~g,eIT) ~ se.gw1.
~\ii#!cti;is miudos e 4e p~u~ma ,quQ.ntidade, por .(\.o a distancia i:las terras. A Mesa d1> D,ese.n;i:l.wrgtll
'~ilr l! op~qi~o ~oConselhoque,,ne~le segundo ca~o,, e .d~·:faç0 o t,enha a:;siJn entendid? e faç,a e:x:eçut~r ,. 
llf.l ~c)µli,t~ o Jl!l~lllllent9. dos. c.arrngadore$, co~-0' ;~m emh,a~,9 de q.~1~esqJJo~ le:i,s ou ~r~enaÇ,O ej;· 
~~j.Q ~Uf,Jplewr10 .p11r.a .5er·m .d~ fonda~e.ut.o b.~ ~lll c,0ntra~10. P.ala.cip do Rio .de J.a.aelro, ~m n 
~~nifüt.ati g~\as, q~ em humiis e outi:ai; cir.eqns- (~IJ Outllb.i:o de .• 1.81:.8 •. ...-Çom ,a 1ub~j<:1a· dj ,S,1u1, 
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M~gestade, ,.,.,.,. .d p. 54 v. ç ~5 do f,iv. 2° de De	g.u'er dellas casar, sendo pess·oa idon~íi, ou p1>
cretos dirigidos d Mesa do Desembargo do· Paw. 	 _d.erem nomear Sen.e.çi.tu,ar,io, O D,ese.mbarg·a.dor 


dp ):'aço, Chanc-ell~r da 13.eJ<Jç~o da ;Bahia inf9r

mo.u; - O supplicanite s13r.ve . ,com. s4tisfação 9.e 


DE'C1\E'f0 DE 22 D'E 'OUTUBRO', s·1,1as obdgaçõe.s, segun.clo me rioforn;ião, e se,n;i. 

,çq,Jj. J31'1\Z • ..,.,. Pelg11rl9"· oota .prpvadamente capaz iJ.e o iohabi'litii.r Pfll'~ 


merecer a real n;i.uniflc.encfo. O r.ewlj,men.to do 

'5é'11do~me presente que na execuçãO' do § 74 

officio 11e es;timado até 5oo:fb rs., coi;n,prehen.didQ
do alvará de 25 ele Abri'l deste corrente anno, se o ordenado que vence ,pago Rela Real Fazendél,
pretentJia por· alguas negociantes que fossem II.e no.toriamente sabiclo ljlâ'O ter o ~upplicante
com,Prehendidas as contribuiç,õeF q1rn pelos esta filho legitimo' e he s.apido tambem no i:pesmo
tutos da Real Junta do Commercio são obrigados modo não ter hens p<.1trimoniíles para .supprirª pagar para as despezas da mesma ifunta, nu sufiicientemente á subsistencia de su;i. muJher e dar;
modico imposto dos 2 por cento do C0nsu'lado de ditas filhas. A graça da $Ohrevi:venc;ia fü:ando em 
sabida : so1:1 servido declarar que não devem ser serventia vitaHcia, como ora he, e e111 Fe.rpuner.a
comprchendidas, pois nem pela sua natureza, ção <los servi9,0s elo supplic.ai;ite e dos que con
nem pela sua app'licação particular, nem pela tiouar a fazer, parece n;ío ser exorbitante nem 
letra do alvará qne rlellas não faz expressa men detrimentosa á Real Fazenda. Pelo que parece 
ção, podem ser deduzidas dos dfreitos das Alf;in poder ser attendido o -requerimento por effeito da 
deg·as. O Con~elho da Fazenda o tenha assim :veal grandeza, lrn ven'do Yossa Magestade por bem 
entendido 1 e nesta conformidade o execute. Pa fazer a dita graça em remuneração dos serviços
lacio do füa de .Janeiro, 22 .de Outubro de 1818. feitos pelo supplicante, e d@s que houver de fazer 
-Com a rubrica d'1El-Rei Nosso Senhor. na fúrma cm que supplica. O Desembargador 

PFocurador da Corôa e 1'.azenda responde\1: - • 
Conformo-me., tendo em vista as beoeticas inten
ções de Sua l\Jagestade, prnprias <la real grande

Manuscripto authentico. • 

PBO'VIS~O DE 26 DE OU'f·UBilO, 

za do mesmo Senhor a r.espejto .dos íi!h.os dos 
proprietarjos d.e semel)l.antes .oJJicios, ainda de.D. João .por graça de Deos, Rei do Lteino Uni

pois da lei de 23 de Novem,bro de i 770, que
do de Partugal, :Briazil ,e Algarves,. etc. Faço sa


l>e1· a ;vós G.1rner.rrndo1· e Capitão General da  abolio o direi-t0 chamado consuetudinario .• yisto 


Capi-J:ania de S. •Paulo, que, atteode~1do ao que que, po.r a viso -de 3 ele Setembro· de 1797,. or.de

nou ao Conse!J10 da Fa.zerada que consultasse com
me representou a Camara ,d;i. Villa do Mogy das 


Cruzes, e ae qtie eom vossa i,nfol'mação roe foi 
 effoito todos os neq,1,1.e.rime,C)tos dos filhos dos prn
prietarios que por Sl,la II)Or.te pretea.derep;i. ,OSpresente e1n consuita dª 1':1esa de meµ Desembar


go do .Paç!il-, 1cor00 eu;jo parecey Jrnu'Ve por bem mesmos officjos, o que .se tem sempre observa.do 

sem embargo .da dispos.ição da s0bredita }ej, e ida
conformar-me: fui servid0, por minha immedia


ta resoh1ção de 7 de Outubro deste ao no, crear 
 outra aHtece<lentc de 22 de D.ezen;ibro de I,7P! , 

oa ,referida Viila huma Cadeira de g-rammatica 1rn tit. 4º, acenca dos officios da Fazenda Real, 


latfoaa,, com o 10.r<lenado annua'l de i 2o:t/J rs., a 
 como be o presente.-J.>1ar:ece a0 .Conselho da Fi!
zenda , confo..1·!)Jandorse com -a informação doqual será posta a ieoncurso para ser provida pel0 

Desembarg-aclor Çharrn,eller da Bah~a, e resposta
Reverend-0 BispD e po1· vós na l'érma elas minhas 

do Desembargaçlor Pro~urador da Fazera ria, que
i·eaes ordens, na pessoa que fôr de mellrnr coo
o supplica,nte ,p6de esperar da grande~a de Vos$ad11cta e sa,ber. El-Rei Nosso Senhor o mandou 

M,ages~açl!3 a graça que pede. lUo de Janeiro, 9 de
por seu especial mandado pelos Ministros abaixo 

Outµbl'o de 1818.
assignados, do seu Conselho e seus Desembarga


Resolução. -Com@ p<1rece. Palacio da Boa Vis
dores do Paço. João Pedro Maynard da Fcmseca 

ta, 27 de Out1,il;>r0 de 1818.-Com a rubrica de
e Sá a fez no Rio de Ja.nefro, a 26 de Outubro 

Sua M!lg·estade. -4.chçi-.~e no Liv. 1º áç R.eg. de
de 1818.-Be'ma,rdo JMé ,de Souza Lobato a fez 


escrever. - Bernardo José da Cunha Gusmão e Consultas áo Conselfip r/,a Fazenda, a fi. ~ 2~ e 'll. 

Vasc0nceU.os. -Ant·o~io Fe'lippe Soares de An

drade cle BredePocfo. -Acha-se a fl. 87 do Liv. 2° 
 D~CRE'fO ·DE '29 DE OUTUBRO.
de i/fog. de ·Ordens ea;pediáas pela ]~lesa do Desem

bargo do Paço. Manusonipto authentfoo, 


:~ 
Tendo-,i;ne 11epr,esentado a fop~a d'g ll'~co do· 

RESOLUÇÀO DE 27 JJ.E OUTUJTRO. Brazil oi; inconvenie,r.Jtes qµe nesultifo i;le não t~r 


Manuscvip·to authentico. em vig:or o privH~gio ,d:e Fazenda Real para a t;O

hrança das di:vid'as a eUe perteaceptes, e as .suas


,fo'1flUÍJ1l ,José L0p~s 0 ServeJJ.t11arío v,italicfo cai~íls, concedido no alvará de 24~e Set.empro pe 
,clf) o;(fic~ de- f;ual'lla ,~r da Alfan!ie.g.a~ ,do t;al>a .18 -14,~foj de 16; de F.e~ereiro de 18116, oaquel
~D 4,. C~We du Bahi!lo pede ,a tSPhriewiven.c,i,a do les casos·ell}. que não he cessi-0;1rnrio, mas q1,1.e .pro
mW oflicip,, p,ara J!C v.eriflc,~lf n,a pess,@a ide .sua -0- cedem de transaccões directas ou de-di'vidas dos· 
l}la D• .,T<(>MJ.U,Í,.na Bo11i$acia J,.opu~, ~ Qa sua .(a~, seus agentes ou ddminfatradores-: hei por bem. 
J;>Jl ,de .OV.l!rll sµ~ .filha :p, . ~lfl,lliarnu1 Jgne~ M .l\fon que se I.he ~bserve o seu privilegio, entendendo
leps:ilipj;uw, Ji'i'lt}a o stlf~vir ,aq.11eUe ~e GPJU q,aal- 5C ter hypotheca e competir-lhe a prefecepcia na; 
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ANNO DE 1818.360 ,, 
'. quelles naMs em ·que a tem a ·Real' Fazenda, · e PROVISÃO DE 9 DE NOVEMBRO. 

não lhe competir quando execute como cessiona
l\fannscripto nuthentico.

rio, ou a devedor ele devedor. Hei outrosim por 
nem declarar que, nos casos de concordatas ou mo D. João p~ graça de Deo_s, Rei do Reino Uni
ratqrias, pó<le o Banco acce<ler, ou jµlgar-se qu& do de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço sa
deve accecler, -quan'do o prazo fôr de cinco an ber a vós, Desembargador Ouvidor Geral do Cível 
nos, ou 'c1e·menos tempo; e que o seu privilegio ' da Relação da Bahia., que, sendo-me presente a 
·em taes casos, durante o prazo, se eleve verificar representação em que expunàeis que achando es
a'respeito da quantia estabelecida; e findo o prazo tabelecida nesse Juízo a praxe de levarem os vos
continuar sobre a· totalirlade dil divida, como pro sos antecessores 4o rs. pelas assignaturas dos re
eede a respeito da Fazenda Rnal quando ha pres conhecimentos de papeis que por esse Juízo se 
tações concedidas. 'A Mesa do Desembargo do coslumão authenticar, ao mesmo tempo em que o 
'Paço o tenha assim entendido e faça ·executar. Corregedor rlo Ci vel da Côrte e Casa da Suppli r- 

\ 	 Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de Outubro de caçãp, e todos• os J)lais Ministros deste .t;leino do 
1818. -Com a rubri'ca de El-Rei Nosso Senhor. Brazil percebem 80 rs., quando na qualidade de 
-Acha-se a fl. 57 v. do Liv. 2° de Reg. de Decretos J uizes de India e l\iina firmão taes reconhecimen
e. Alvarás que baixárão ti Mesa do Desembargo do ' tos, e não q~erendo vós, nem devendo" alterar 
Par;@. cousa alguma sem a minha riial approvação, me 

pedíeis a g-raça de perceber o mesmo emolumen
PROVISÃO DE 5 DE NOVEMBRO. 

1 to que Jcyão os mais Ministros sohreclitos, visto 

que a pratica rlestes parecia bem fundada no al 


Manuscripto a11tÍ1cntico. vará de 7 de Outubro de 1745, o qual augmen

tou a 200 rs. a assignatura de 1 oo que d' antes per


D. João por graça de De os, Rei do Reino Uni cebia o Juiz de India e Mina pelo § ?º da ord. de 
do de Portugal~ Brazil e Alg·arves, etc. Faço sa- liv. 5°, tit. gu; e attenclendo ao referido e ao mais 

. hera vos, Juiz de Fóra e Officiaes da Camarada qu e, com resposta do Desembargador Procurador 
Cidade de l\f'arianna, que atten<lendo ao que me da minha B.ea l Corôa e Fazenda, se expendeu em 
representastes acerca da grande mina das pontes consulta da Mesa do meu Desembargo do Paço, 
do l\1aynard., e da applicação da ponte no''ª, da com cujo parecer houve por bem conformar-me 
impossibilidade em que estais de repara-las, por minha immediata resolução de 2{1 do mez 
por exceder muito ás rendas desse Conselho o passa~o: fui servido permittir-vos a assignatura 

· preço p'orque fôra anematada a obra dellas; e de ~o rs. nos ~obreditos reconl1ecimentos dos pa
tendo consideração ao que sobre este objecto, sen pei? que p~r .este Juizo se authenti~arem. O q~e

•do ouvido.s a nobreza e povo, in form!irão o Ouvi mapdo part1c1par-·vos, para que as81m o fiqueu
dor da Comarca e o Governador e Capitão Gene observamlo. E l-Rei Nosso Senhor o mandou poL' 
ral dessa Capitania, e ao que sobre tudo res.pon seu especial manda do pelos Ministros abaixo 
deu o Desembargador Procurador da minha B.eal assignados, do seu Conselho e seus Desembar
Corôa e Fazenda; hei por bem cohceder-vos li  gadores do Paço . João Pedro l\1aynard da Fonseca 
"Cença para lançar huma finta de 150 rs. por cada e S:'1 a fez no Rio de Janeiro, a g de Novembro de 
pessoa livre, e de 80 rs. por cada cativo da Ci 1818. - Bernardo José de Souza Lobato a foz 
dade e Termo, sem excepção de pessoas privile escrever. - Monsenhor Miranda. - J,osé ·de Oli
giadas; tomando porém vós antes de a lan1Jar hum veira Pinto Botelho e !\fosqueíra._.- Aeha-se a ff.. 
e:x:acto conhecimento das pessoa<; que, pelo seu 19 'P· do L. 2° de Rei{.' de Ordens expedidas pela Mtaa 
pouco haYer, a não podem pagar; ficando vós do Desembargo do Paço. 
obrigados a applicar todo o excedente desta finta 1 

para as pontes da Goarapiranga e Pirapetinga, e 
.PROVISÃO DE 9 DE NOVEMnno.para as mais cio Termo, sem <listrahir o dinJrniro 

pr·oveniente clella para acu,dir a outras despezas Manuscripto outbentico. 
por qualquer pretexto que seja, ainda mesmo a 
titulo ele emprestimo, e dando conta pela Secre Thomaz Antonio de Vfü.anova Portugal, etc. 
taria do Go,•erne, a<Ynde farei e; constar do resul i"ayo saber ú Junta da lleal Fazenda da Capitania 
tado da finta· e da ~ua applicação. Cumpri-o as de ,M:inas Geraes, que havendo-se ..ordenado poc 
sim. El..'.Rei Nosso Senhor 0 mando:i pelos Mi provisão de 1 o de SP.tcmbro do corrente an'no~ 
nisti.fi · baixo assignados, do seu Conselho e seus que se remettesse ao Real.Erario o resultado dos 
Desembargadores d0 Paço. João Pedro Maynard ciames que fizessem a respeito do reg·isto ele 
da Fonseca e Sá ·a fez no Rio de Janeiro, a 5 de Ma\.hias Barbosa, com todos os papeis originaes 
Novembro de 1'818;-Bernardô José de ' Souza e lfvros rebtt'' ºs, suspendendo.-se no entanto 
Lobato a fez escrever. -Monsenhor Miranda. - qualquer procedimento de prisão ou sequestro, 
José de ,Oliveira Pinto Botelho e Mosqueira. - parp não soffrcrem maior.incommodo os Officiaes 
Acha-se a fl.. 95 do Liv. 2° de Reg. de Ordens .expe sustrnnsos sem serem ouvidos e conv.encidos dos 
.didas pela llfesa ef.o Desembargo do Par;o. cr·irees de que erão arg·ui·dos· : foi El-Rei N0sso 

S!illhor servido ' mandar declarar que esta sua real 
d~pósição deve ébmprehender quacsquer ·outra~ 

v ' l pes;rn·as que .tenhão servido )JO sooredito re,gisto - , 	 ,. ' .Pfit .si oti' seus Ser:ventuarios, concluindo-se. o 
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exame das contas .com toda a brevidade possivel:, a Vm. P<1ço, em 10 de Novembro . de 1818.
e sendo Jogo rem,ettidos ao Real Erario todos os Thomaz Antonio de Villano·va Portugal. - Sr. 
papeis, diários e li Vl'OS por onde s iver f'eito o Correg·edor do Crime da Côrte e Casa. 
dito exame, para se ,puoseg.ufr nó Real Erario, em 
objecto de tanta ponderação, como fôr de justiça. ' l lDÊCRE'f(} DE 10 ,DE NOVElírnno.
O que a mesma Junta assim tcvú entendido e euro= 

puirá. João José de Bl'.ito Gomes ·a fez no Rio de '.'f•nuscripto authe,ntico. 

Janeiro, .;;ios 9 de Novembro de 1·818. -Antonio · 


Attendendo a achar-s'e Franciscv de Paula SouMa1'ianno de Azevedo a fez escrever. -Thomaz 
za Motta~ terceiro Escripturario da Contadoria Antoni@ de Villarn;iv.a Portugal. -Extra/tida .a 
Geral da terceira Repartição do Heal Erario, enfl. 55 v. do Liv. 5• de Reg. de Provisões expedidas 
carrega1:lo na mesma Repartição do trabalho quepela ,Contadoria Gera.l da segunda Repartir:ão do 
por clla se foz relativo á cobrança do dizimo do Thespuro. 	 , , · 
assucar arrecadado por conta da minha Real Fa
zenda : hei por bem fazer-lhe mercê de 1 oo:t/J rs. ' ' J>novrsÃo DE 9 Jl,E NO.V.El\fllRO. 
annuaes a titulo de ajuda de custo, que lhe s.eráõ 

Manuscriptó abthentico .' pagos a~s q'uarteis _pela folha respectiva. Thomar. 
Antonio de Villa nova Portugal, etc. Palacio deD. João pon graça de De0s, Rei do ·Reir'lo Uni
Santa Cruz, em 10 de Nnvembro de 1818. do de Portugal, Ilr.<izil e .Alganes, ,etc. ,. l\'lan<lo a 
c'o1~ a rulJl'ica d'El-Rei Nosso Senhor.-Acha-ú-vós, Om•idor tla Comarca de Sergipe d'El-Rei, 

·a fl. 167 v. do Liv. 1 º de Decretos, A lvards, etc. ,que pondo .novamente a lanços a obra da · ponte 
de.1808 a 1820. ' do Pochim, ultimeis a sua arrematação pelo me


nor. e mais seguro lanço que houver relativamen • 

te ao de 11oif!;J .rs: menos da avaluação·de 2:400:/j) DECRETO DE 13 DE NOVíEMBRO. 

rs., que offerecêrão Joaquim Ferreira Lei~e Sal


Manuscripto authentic~.gado e Antonio Rodrigues Montes, procedendo 

para pagamento desta quantia á finta que ·me re Tendo mandado estabelecer na Comarca do5 

querestes na representação de 16 de Janeiro de Ilheos e Capitania da Bahia no espaço que medêa, 

i8r5, sobre todos os moradores dessa Con;iarc·a, entre os Rios Jequitinhonha e Pardo, varias Po


. e das Villas do Penedo e ltapecurú de cima per voações para auxilio 'da navegação cto Ri~ deno

tencentes á.s Comarcas das Alagôas e da Bahia, P.li~rndo da Salsa a fim de s,e promover o commer

sem embargo de lodo e qualquer privilegio' cio, ' e , comniunjcaç~Ç> directa daquella Capitania 
na 

fórma determinada na Ord. do liv. 1 º tit. 66 § {~3, · com a de Mi.nas Gerae~, autorisando ao Conde da 

salvo no caso de mostrar-se expFesso privilegio Palma, Goveruador e Capitão General da Capita


' 	que excuse de ·tal finta p;fra a faotura de pontes ; nia da Ila11ia para conceder aos novos povoadores 

bem entendido·, que sóbre a quo.ta parte desta aquellas porções de terreno que lhe parecerem

:finta que se hou'l'er de lanç.ar a cada huma das convenientes para suas..plantações,.sem as formali

sobreditas Villas, procedereis de cúmmum acor dades praticadas nas datas das sesmarias, em atten

do oom os Ouddores das referidas Comarcás, aos ção á grande utilidade que deve provir de seme

quaes' mando passar a esse fim as ordens neces
 lhantes estabelecimentos, que nãp se devem dis

saria~, prooedendo-se nisto e em tudo o mais na 
 trahir dos trabalhos a que .são destinados com ,as 

fórma presçripta n,o alvar{1 de 18 de Junho de 
 demoras dos meios ordinarios estabelecidos para

1605. Cumpdo-o assim. El-Rei Nosso Senhor o 
 legalidade das sesmarias : s.ou servido que a ,res
mandou pelos Ministros abaixo assignados, do peito das datas que aos sobreditos po·voadores 
seu Conselho e seus Desemhargado.1·(:ls do Paço. forem concedidas se pratique. o i:nesmo que tenho 
João Pedro Mayna1'4 da J,<'onse·ca e Sá a fez no ordenado por decreto de 19 de l\'laio do c01:rente . 

Rio de Janeiro, a 9 de Novembro de 1818. - anno relativamente aos casaes de Ilheos estaôele
1 

·- Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever. cidos na Povoação de Vianna, e outros sítios da 

-Monsenhor Miranda . .=.José de Oliveira Pinto c 'apitania do Espírito Santo, havendo.-se-lhes por

Botelho e Musqueira. - 'Acha-se a fl. 89 do Liv. 2° confirmadas sem dependencia de outro titulo~ 

de Reg. das Ordens éxpedidas pela Mesa do Desemlogo que ' se apresentarem co~ as competentes 

llargo do Par;o. 	 medições e confrontações, e s,ervindo-lhes de titulo 


legal e justo da sua propriedade, em Juiz<M~fóra · 

delle, as cartas de datas acompanhaij.as da certidão 


AVI~O DE -10 D.E ~OVEMBRO. :r, deste decreto. A Mesa do Desembargo do Paço o 
Manuscript'o aulhentico. '· tenha assim entendido e faça executar, mandando 

registar esta aonde compe>ír, e na Camarada Vil' El-Rei Nosso Senhor he servido que o seu cria- la e Cabeça da Comarca dos. Ilheos. Palacío da 
do Francisco Gomes, da. Silva .• que foi rpandado Real Fa·zen.da de Santa Cruz, em 13 de Novembro 
sahir para fóra desta Cidade na distancia. de dez de 1818. - Com a rubrica . d'El-Rei Nosso Se
legoas, por avi~o de 28 de , Setembro passado, nhor. -Acha-se a p.. 59 v. do Liv. 2° de R~g. dos 
possa para.ella voltar liv·remente, conservando.!\;e Decretos e A tvards da Mesa do Desembargo do Pafo. 
comtudo, até segunda ordem, a prohibição de 

entrar no Paço. O que participo a Vm. para que 


· assim lhe ·faça constar e ~e execute. Deos guarde 


' WMO JI, 	 91 
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• llNNO DE 1'818:362 
PROVISÃO DE 16 DE NOVEl\:!BRO. 

Manuscripto authentico. 

D. João por graça de Deos, Rei dp Reino Uni
do de Portugal, Brazil e Algarves, etc. Faço sa
ber a vós, Juiz de Fora e :mais Vereadores e Offi
ciaes da Cam'ara da Villa da Fortaleza, que, 
a_t~end~ndo ao que ~.1e representastes sobre a mu
dança do pelourinho irideçenteme11te co!locaclo 
defronte ela Igreja !VI,a~ri.z" é na pequena distancia 
ele ci'ocoenta passos, .ao qµe a este respeito 'infor
mou o Gov"mâgor 'dessa Capitan.ia, e ao que 110-

0 

hretU<Jo respondeu o Desemba1:gador Procafrador 
da minha Real Corôa e Fazenda: hei pqr be111 
conceqer-vos facu1ílade para effoctuarcles a sup
p/icada mudança de pelourinho para a Praça de
nomiuadada-Cafo!ina: - ·m-Rei Ndsso Senhor 
o mandou 'pelos Ministros ab'aixo ass-ignados, do 
~eq <:;on~elllo e seus DesenÍba1'9·adore? do Paço. 
João Pe.dro· l\laynard da Fon.seca e Sú a fez . o 
Rio de Janeiro, a iô de Novembro de 1 ·81~. _.__ 
Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever. 
l\'Ionsenhor Miranda. -José de Oliveira Pinto 
Botelho e Musquei,ra. ~Acha-se a fi. 91 do Liv. 
2 º de Reg. das ÇJrden:; expec~idas peta Mesa do De
$tmbargo do Paço. · ' " 

Pl\OVlSÃf? DE' 19 DE NOVEMBRO, '• 
M,a1;n1scl'ipto i\Uthentico. 

. D . ~o~o ~or gra~~ ~e Dêds, Rei cLo Reiáo Ur'li
êlo de Portugal, Bi:az1,l e Algãrvés, etc faço sa
ber , a vos, .~ovematlor 'dii Capitània do Espírito 
Santó, que, attendentl'o ao que me represéntastes
sobre o rerpierime1lto dos Ofilciaes da .Camara• 
ela, Villa c!c I~apemerim, que fiz.es.tes ·s,ub'ir ú mi- · 
nna real presença, e ao mais que, com informaçãd 
oo meu pesembargador" ·~o Paço, encar-régado 
da íqspe'cçã'o e direcção dos estudos, me foi' pre
sente ' em con sufra dá Més~"(lo meu Desembargo 
do Paço, C'.Ôm cujo pate1çer hótive pÓr bem con
form~f'-me p,or miriha ·irnrrlecliata,,tesolução 1e 1() 
de Seteínbró deste anno : fui sér'V)do crear na 
dita Villa ·de Itapcfuerifu htíma 'Catleira· de pl'i

1· 1 1 ( d ., d ' . .men·as etras ~ com o or ena o qüe tem as outras-
ig'uàes Cadeiras <l clisa -'Capitáni~; epor isso man
dó-vos que façais allí:ib.~ o.5 Mita'es ihclusbs na 
mesma ' Villa e n<1 'Capital, dándo-me Cónta ele 
assim o ter hump·ritlo' findo o ~raio 1)eHes àssi-g
nado. El-Rei No~so S-enhor d mandou pelos Mi.
nistros abaixo âs:Signaclos; d·o seu CaóseH10 e seus 
DéSJ!mbargadóres do Paço. João' Péci.1;b i\'laynard 
ela 'fo'hs-ee<l e ~á ~tez nó)lio de J~~éi'.?• a 19, d~ 
Notembl'o de 1818. -Bernardo Jo·se de S0uza 
Lo~áto à fez esm:·evér. _::.l\fonsenhot M'irând·a. 
.J óse de Oliveira Pinto 1fotelho e Musqueir'a. 
Acha-'sé q, ft. g,3 ;u.' .c(o f-fv'. 2~ .~~ R.eg. de' Ô)·dens 
expedídas ,peta M~~a ·'do 'J}/s~tnbargo él.o Paro. 

; ~ ( . , y : ,. 8

Í'o; !J J;'íf o !j 

Pill'OVISÃO •: DF. d9r:Dn NOV:BM\llRQ. 

~'Manusd'tlpto. a'uthe,nt'.t·~b."· · '· · 

D. João por graça de Deos, Rei do Reino Uni
do de Portugal , Brazil e Algat:ves,. e tc. Faço .sa

1 • 

. , 

. b.er a vós, Ouvidor ela Comarca de ,S. Paulo ; · 
que -sendo-me presente a temerauia· ousadia com 
que os OJJ:ic}..es da Cama11a da v.-ma · das A rêas, 
foltal'l.do ad respeit© e acatament© devido ás •mi
nhas reaes ordens, cassárão dre• sua propria auto
ridade a pr•ovisão irnclusa por oopia,. pelra,qual eu 
havia autorisado •O Juiz das Sesmarias ,da ViUa de 
Resende para u ltimar a medição ela sesmaria de 
Antonio 'João de Araujo, apesau ele ser parte della 
no F>istricto ela sobreclita Villa clasArêas, passando 
ao desac@nl-0 de lavrarem na mesma prov'ü;ão, que 
o referido .Ju iz civ•ilmente lhes apresentou, o in~ 

I' 

subordinado despacho que nella se vê; tJU~ndo, 
ainda no caso ela generiéa e supposta obrepção e 
subrepção a que r.eoorrêrão, cl~Vi'ãa dirigir o seu 
comp_etente recprso e representapão ú Mesa donde 
ella emanára, na J'órma do alvará ele 5o de Ou
tubro de i ?lí • :i sou . ervido ordenar-vos, como 
por esta vos ordenó, ·Cflle desoccupando-vos de· 
qlflalquer diligencia em que estejais ehlpt·egado , 
passeis sem demfJra alg·úma ú ·Villa das A't'êas; e 
suspendais aos J Ujzes e 0.füciaes da Calhara que 
assignúrão o sabreclito despacho ·, e rfa p11e·benden
d.o-os no meu real nome p·o-r tão estranho, <les
potico e ternerario procedimento, ©S façais logo 
immediatamente prendei· e remetter presos para 
as cadêas desta Côrte á ordem da Mes·a do meu 
Desembarg·o do 'p~ço , -pedindo pâra tudd-·o aíil
xilio da· trop11 que.vos parecer necessario, ·e sentlê 
pagas as custas desta cli.Jigencia e da remessa 
pélos mesmos Juiizes. e Officiaes da Camara : e 
01 

1
1trosim solfl senít'la o·rdenar-vos que, abrindo 

º1 pelour0s dos Offi.ciaes· que hão de sr: rvir 'l'la 
mesma Camará ' rl'O anóo p1·a:ximo fu'turo, l'hes 
d<,~rs posse e -façais e1it1·at ,desde logo no exerci'cio 
dos seus cargos•;. fa11end0~lhéS· ler em iCan1'ara a 
provisão sobredíta' e registar" nos livros clel.Ja 
p•1ra sua inteira ·obser'vancia.' ' Cnmpri-o assim. 
Ef-Rei Nosso Sen•hor o mando·u peilos l\ii.nistros 
abaixo 'a&Signa•dos·"' clo ' sC'l.l , CoHseiho ' e se.us , OP.
S tjrobar~adorcs· 1d0 Paço. João Pedro J.Uaynard 
d~ Fonseca,e Sá a fez na· Rio de· Janeiro, a 1·9 de 
No-vembro · de r818. -Bernard-o José de Sómta 
Lobato a fez escrever. - Monsenhor Miranda. 
José de Oliveir-a· 'Pinto Bôtelbo· e l\fosqueitla. 
A,'cha-se a fl. ·9tfdo Liv. 2° dê Reg. ·das •Ordens e1tpe
ctfúas pela ·ilfesa dO' D~sembm·go do .p,_a{:o.1 

~JlCRE'.1'0 D~ 19 ll~ , ~~V.E~J)'lRO .. 

Ce1l. ,'Draz. !.... Deigad~'. 

· Attent!e1Ydo á falta que s.e· experimenta nesta· 
praça 1 de moeda P1·ovincial para as transacções· · 
mercantis com as· pro·vin&ias de51!e Reino e'com
pra elos generos do copsHmo gl'!ral nos mercados· 
puhlicos desta• Capital: hei por bem que por tem
·po· ele· o·itb mezés, 1 e em· quanto se nã-0 realisarem 
a.,s isàucla.v'éis p'to'viué0cfiis;1i11.1e'.4:en1bo ordena·le plr
Ffl o -ab\.~~EláJ'!te 9t.1;? d.e ~oda a'q~afi.drad& :de nfoe~ 
<!11 metálhca ení"i(U<alquer da:s Cáp1tá<l'.das·1l.esté mel.ll 
~eiiio 1Urfic!fo; se1 su·s-P.eti.da a reln'eS'sa ,óú. 'exporba
çro ' dá â'.itá' l.liJ.oed·a: ·~·fovfomail p,a'r·a' a>Bahía, 'Pet"

·narríbu<Jo· 'e M1arai;Jil:Jãio; •bu outro "Eft.I itlqfü~r p'<H'to· 
·-r~ l"a do'sº liÍ'l'l.itéiNll:!SHI pro"vi.iiJ~i,a, 'cltfü:aii0 Lda "Ii&-

,_ tút 
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363 ANl\10 D.E 1818.. 
na de .Pcvdimento dos cabepaes emharc(Jdos para pitania ue fü P'.akl!ó. O que s.e participa á mesma 
a dita expertação,· e dos·mais p.rocedirrrentes QV-' J 1:1.Qta ~Para sua ipt.el!ig;encia e . d.evida exeeuçã'o f 
<lepados contra ·os dea.encamiahader..S do;i funclQS , o.r,de11aado-se-1he que do mesmo ' m0do para o 
puh,J.ic,os :'; re'ooi:reod" .os llegociantes qu:eJivere.QJ triennio que se seguir faça contemplar na arre
de faz_~r, aquellas·remessasfao•mei0 de .letras sac(J maiação. dos diz-imos reaes deste departamento o 
das.1pe!o ;Banco do Jkazil, ou outros commercian,.. referido ra:m,o, gue lhe fiça pertencendo para sup
te;i, 1 ~0J;)l'c • .os .seu ·e..orr·esponclentes 0,a·quellasrpra- primento das despezas ordenadas. Joaquim José 

1 	 ças1, st:.m que p r • ..esJe , .cam.~io de cabedaes •Q !l'e de Souza e Silva a fe.z no R,ío die J.a·neiro, aos i o 

forido ·~ranco ou ou tr;o; quaÍqucr possa exigir dos ele Dezembro de 1818. -Anton'io Marianno de 

compradoçes dasíroJeridas letras premio oú.in~e Aze-yedo . .11 foi escrever. . .....,.. Thomau;1 .Antonio de 

resse <1l9uín:;1aléro da necessania.segural:lÇ'iv'Eho Vi!Iél;l!lova .P,0,rtugal• ...,- ExW"alzida a fl. 65 "V'..· do 

maz ~gton!Ío de Villanova Portugal, retc'., Pala-cio Ljv. , f,•.,,de,'JRe,g.. ,de Provi~õ.es expedidas pela Contar 

de S trta 1Cr111.z, em,19 de No1vemb'r6 de 1818. dori(l peral r.frt segunda Repartip.ão do T!zesouro. •, 

Com1á mbrica 'cle EbRei •N ossD iSenbe:v. 


' 1 ' 
A VISO ;DE 1f DE DE·ZEMÍIRô. 

DECRETO DÉ 26 DE NOVEMDRÓ. Manuscdpto authentico. 

· 	 "-- Manuscripto autheatico. Tendo o Consul Geral Encarregado de Nego
' 

cios <le Inglaterra participado officialmente haverÁttendendo ao que me representou· João Mar
resolvido o Governo Brita9nico, em coo sequencianno de Azevedo, Esqrivão da Entrada do Ouro 
cia da opinião dos Letrados daquella Corôa, nada Casa da Moeda desta Côrte: hei por bem fa
conformidade dos estatutos promulgados sobre a •1zer-lhe mercê de 100:/J> rs. -por anno de ajuda de 
abolição do trafico de escrq_vos, não dar auxiliocusto, pa_gos a quarteis pela folha respectiva. 
algum, nem mantimentos aos navios portuguezes Thomaz Antonio de Villanova Portugal, etc. Pa
empregados no mesmo trafico, que tocarem nolacio do Rio de Janeiro, em 26 de Novembro de 
perto do Cabo de Boa Esperança, excepto no1818.-Com a rubrica de El-Rei Nosso Senhor. 
caso de serem ali impellidos por temporal, peri -/?ixt,.alzida do Liv. 5° de Reg. de Decretos dos an
gos de mar, e por, accidentes imprevistos e ine~ 	 nos de 1818 a Ma1·po de 1820, a fl. 63. 

( . vitavcis: he El-Rei Nosso Senhor servido mandar 

parti..:ipar á Real Junta do Commercio, Agr;icul


PROVISÃO DE 10 DE DEZEMBRO. tura, Fabricas e Navegação deste Reino e domi

oios Ultramarinos, aquella resolução do Governo


MaauscriJ:>tO authentico. 
Britannico.,,. afim de que a mande fazer publica 

' 1 ao Corpo do Commercio desta Praça para seuThomaz Ant'onio de Villanova Portugal, etc. 
conhecimento, e para por ella se regularem osFaço saber ti Junta da Real , Fazenda da Capita
propl'ieta'rios dos navios que se destinão ao traficonia da Ilha de Santa Catharina, que El-Rei Nos
de. escravos de Moçambique, o que y, S . faráso Senhor, tendo attenção ao que a mesma Junta 
presente nessa Rea! Junta para sua intelligencia erepresentou em sua conta de 23 de Outubro do 
execução. Deos guarde a V. S. Paço; em 11 decorrente anno, relativamente ú separação reque
Dezembro de 181 8. -Thomaz Antonio de Villarida do ramo dos dízimos reaes pertencentes á 
nova Portugal. -Sr. Luiz 'José de Carvalho eFreguezia d t3 N·ossa Senhora <la Graça elo Rio ele 
Mello.S. Francisco Xavier do Sul, que tem andado até ;----

agora annexo .ao contracto da mesma renda rema
tada na Junta da Fazenda da Capitania de S. Pau  PROVISÃO DE 17 DE NOVEMBRO. 

lo, visto ser aque lla Fregu ezia do governo e ju  Manu5cripto authealico.
risdicção dessa Vi ll a : foi servido annuir á mesma 

representação, mandando que, pelos motivos nel D. ,João por graça de Deos, Rei do Reino Uni

la pond~·ados, fiquem encorporados os d ízimos da do de Portugal, Brazil e Algarve,s, etc: Faço saber 

dita Freguezia na massa real desse departamento, a vós, Go\'ernaclor e Capitão General da Capitania 

entrando desde já nos cofres da mesma Junta as da Balria, que, conformando-me com o parecer da 

quantias correspondentes dos quarteis futuros da !\lesa do meu Desembargo do Paço, rnterposto 

sohredira renda, e que, na conformidade da actual na representação na Camara ela Villa de N~ssa 

arrematação feita na Junta da Fazenda de S. Pau SenJ10ra da Ahbadia, sobre que informastes: fui 

Jp, he obrigi) flO a pagar al-i o· contr.aetadoi;: do men .s.er.rido, por minha imrnediata r-esoluçâo de 23 

cfo'nado contra~to, sendo 'para esse fim 'expedida do rnez passado, crear na sobredita Villa huma 

(como de facto se expede nesta mesma data·) a Cadeira de primeiras letras . . O que mando parti 

necessaria ordem {1q11ell a Junta para sua devida .cipar-vos para a proverdes pbr concurso _em pes

observancia ·, tanto pe lo que toca à remessa que soa de melhor conducta e saber. El-Rei Nosso 

deve fazer das quantias competentes dos quartei's Senhor o mandou peloz !Uiniotros abaixo assigna

que se 'l'encerem daquelle ramo de dizimos, até dos, do seu Conoelho e seus Desembargadores dry. 

completar-se o actu al contracto, como a supre~ Paço. João Pedro Maynard da Fonseca e Sá a fez 


· 5âo que para a futura arrematação deva fazer do no Rio de Janei~·o, a 17 de Dezembro de 1818. 
mencionado ramo, para mais não entrar na gene Bernardo José 'de Souza Lobato a fez escrever. 
ralidade do dito contracto arrematado ná dita Ca- Bernardo. José da Cunha Gu.smão e Vasconcellos. 

. l 
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364 ANNO DE 1818, 
-'-Antonio Felipp~ Soal'eS de .Andrade. de Brecle-_ 
rode.,-Á'clta-se-a ff.. 95 1do LÍv. i " de Ré~" de 01·
dens. expedidas pela .ilfesa ao Desembargo do Paç . 

1 • i J 

( l " .. 
~ · ·PROVI.SÃO DE 1:7' DE DÉZEllrnno. 

'fl• 1 'J.) ';' J 

<, OdManusodpto àuthentiéo. 
)l· •' .'" t o' 
• Dr. João pov gi·aça de· Deos, Rei do Reino Un'i

d'o de Portugal, lfrazil e Algarves , etc. Faç:o 'sa
bern· a~ ' 'Ós , .,·Governador e Capitão General . da 
Capitania da Bahia, qúe, conformando-me com o' 
parecer da J.\:iesa do Desembargo do Paço, inter
posto no requeri lento de Francisco' Manoel de 
Bal'cellos, sobre qu e in fo rmas

1
tes: fui .servido , 

por minha ünmediata resõlução de 25 de NoYcrn
hro proximo passado , crear· na ,'J>.ovo~ção <las 
Larangcii1as eJa• Comarca de Sergipe d'El-Rei 
h.uma Cadeirà das primeiras letras. O que mando 
participar"'Vos para a proverdes po1· concurso na 
pessoa de melhor conducta~e saber; El-Rei Nosso 
Serihor o mandou po1· seu especial mand-ad!e pelos 
Ministros ahai:llo , âssignados, do seu Conselho e 
seus Desemba1·gadores do P:iço • . João Pedr-o May
nai1d da· Fonseca e Sá ,a féi no Rio cl Janeiro ,.a 
17 de •Dezombl'O de 1-818: --"-Bernardo José de 
Souza Lobato a fez escrever. __._Bernardo gosil da 
Cunha Gusmão e Vasconcellos.•-Antonio Fe.lip
pe Soares de Andrade de Breàerode. - Aclia-1e " 
ff.. 95 v. do Liv. 2° ác.R eg. de Ordens ea;p~didas pel@ 
llfes<' do D~semba1'go do Paço. 
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