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N. i.-FAZENDA.-Em4 de Janeiro de :1827.-Marca as 
horas do expediente do embarque na administracão 
de diversa~~ rendas desta côrte ........ o ... o ... o.: o. 

N. 2.- MARINHA.- Em 8 de Janeiro de 18270- Exige a 
remessa annualmente de uma relação circumstan
ciada das embarcações pertencentes á praça do Rio 
de Janeiro. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

N. 3.-l\IAHINHA.- Em U de Janeiro de 1827.- Dá pro
videncias relativamente á nomeação dos cirurgiões 
da armada •......•......•.•...••..••.••.•.••...••• 

N. 4.-JUSTIÇA.-Em 16 de Janeiro de 1827.-Declara 
que em quanto não forem esgotados os mc·ios ordi
narios da querella não se deve recorrer ao Governo. 

N. n.-l\IARINHA.-Em20deJaneiro de 1827.-Sobreas 
attrihuições dos commandantes dos navios em meio 

N. 
ar1nan1enlo ......••. o ... o .........•............. o .. 

6.-FAZENDA.-Ern21dt~ Janeiro de 1827.-Declara 
que deve ficar a cargo de cada uma das adminis
trações dos correios toda a despeza com o respectivo 
expediente: ......••.••......•........•...•.....•.. 

No 7.-- FAZENDA.- Em 24 de Janeiro de !827.- Manda 
1lar casa para rcsidencia do governador das armas 
du l\Iaranllão ua· falta de t{Uartcl proprio ... o ••••••• 
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4 INDI\.E DAS 

PAus. 
N. 8.-l\IARINHA.-Em ~t> de .Janeiro de 1827.-Prescreve 

o que deyem praticar os commandantes dos navios 
que se estiverem apromptando para sahirem em 
commissão, e as obr1gações a respeito do ajudante 
de ordens do Ministro que se achar de semana..... õ 

N. 9.- MARINHA.- Em 27 de .Janeiro de 1827.- Trans
fere o deposito de recrutas para bordo da n:ío Ped1·o 1 
e manda que sejam inspeccionados no mesmo de-
posito todos os doentes pertencentes á marinha.... 6 

N. 10.- JUSTIÇA.- Em 29 de Janeiro de 1827.- Indica 
as observações que se devem fazer nos mappas men-
saes dos presos... . . . . • . . . . . . . . . • • • . . • . • • . • . . • • • • . • 7 

N. U.-IMPERIO.-Consulta doConselho da Fazendade 
29 de Janeiro de :1.827.-Sobre o assentamento que 
pede a Marqucza de Santos da quantia que lhe com-
pete, por este seu tiLulo, !Javer da Fazenda Publica. 7 

N. !2.-l\IARINIJA.-Em 3ide Janeirode:l827.-0á pro
videncias a respeito das praças invalidas de marinha 
mandando-lhes abonar uma diaria de cem reis, e um 
decin1o de farinha................................. 9 

N. :1.3.- FAZENDA.- Em 3 de Fevereiro de i827.- Decla
ra que o Escrivão da Mesa Grande é o substituto do 
Juiz da Alfandega e que a pessoa que servir no im
pedimento do Procurador da Corôa tem direito á o. a 
parte do vencimento deste......................... !) 

N. H.- JUSTIÇA.- Em 3 de Fevereiro de 1.827.- Decla
ra que os réos sentenciados pela com missão militar 
de 1\Iontevidéo são exceptuados do beneficio conce-
dido pela Lei de H de Setembro de 1826 ..... , .. .. .. • 10 

N. lõ.- JUSTIÇA.- Provisão' da mesa do desembargo do 
paço em 7 de FevereiJ::o de !827.- s.obre a dispença 
de pagamento de propmas por occas1ão <I e certas fes
tividades pedida pela Camarada villa de Sabará, em 
vista da deficiencia de suas rendas................. 11 

N. 16.- JUSTIÇA.- Provisão da mesa do desembargo do 
paço em 7 de Fevereiro de 1.827.- Resolve duvidas 
sobre o exercício do logar . de Juiz de orpbãos da 
vi lia de Itaguahy................................. 12 

N. 17.- IMPERIO.- Em 7 de Fevereiro de :1827.- Appro
ya os estatutos do gabinete inglez de leitura, estabc· 
lecido nesta Côrte................................. 1-í 

N. :1.8.- 1\IARl~HA.- Em :lO de Fevereiro de 1827.- Dá 
instJ'ucções para o commandante do porlo do Rio de 
Janeiro............................................ 14 

~. 19.- MARINHA.- Em i2 de Fevereiro de 1827.- Pro
videncia soJJre os navios de guerra, qpe aportarem, 
ou se acharem estacionados nos portos das provin-
r,ia:;.......... . . . . . . •.. . . . . . • . . . . . . . • . • . • . . . • • . . . • . i o 

N. 20.- l\IARINJJA .-Em 1.2 de Fevereiro de 1827.- De
termina quo o deposito ,Je rer.rutas fique debaixo 
das ordens do com mandante do porto e providencia 
a respeilo dos recrutas e engajados dos navios de 
guerra ... "........................................ :I.G 

N. 21.-l\IAR[NHA.-Em !3 de Fevereiro de !827.-Regula 
o fornecimento e distribuição de macas, coberto
res e colchões pelos navios da armada nacional e im-
perial ••••.......•..••.•.•.••..••••.•.•••...••••. ,. :f.7 



DECISÕE1:5· 

PAGS. 
N. 22.-JUSTIÇA.-Em 13 de Fevereiro de 1827 .-:\landa 

colleccionar as leis civis e criminaes dispersas..... 18 
N. 23.-JUSTIÇA.-Em :14 de Fevereiro de 1827 .-Sobre a 

resldencia dos religios0s barbadinhos italianos na 
igreja de Nossa Senhora da Gloria e contlictos com 
a respectiva irmandade............................ 19 

N. 24.-FAZENDA.-Em 17 de Fevereiro de 1827 .-Sobre 
a cobrança dos direitos de exporta~ão do páo-bra-
zil............................ .. . . . . . . . . . • . . • . . . • • • 19 

N. 2il.-GUERRA.-Em 19 de Fevereiro de :1827 .-Sobre a 
administração e regimen do hospital militar de 
l\Jato Grosso... • • • . • . . . • • . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . • • . . • . 20 

N. 26.-.MARINHA.-Em 20 de Fevereiro de :1827 .-1\Ianda 
abonar aos soldados da Brigada de Marinha senten
ciados aos trabalhos do dique a ração de presiganga 
e nada mais...................................... 21 

N. 27 .-1\IARINHA.-Em 20 de Fevereiro de 1827.-Prohibe 
a sahida dos navios mercantes estrangeiros arma
d~s e com munições de guerra sem estarem auto-
rizados pelos seus governos....................... 21 

N. 28.-FAZENDA.-Ern 23 de Fevereiro de :1.827.-Prohibe 
que se paguem as tropas com bilhetes da alfande-
ga..... ••• . . •. • •. . .. . . • .• •. • • •• . •.• . . . . . •• .• ••• . . • 22 

N. 29.-GUERRA.-Em 26 de Fevereiro de !827.-Appro-
v.a a instrucções para a escripturação da Thcsoura-
na geral das tropas da côrte .................... .. 

N. 30.-FAZENDA.-Em 2 de Marco de 1827 .-1\Ianda pôr á 
margem dos registros das Ôrdens, a nota de quando 
são as mesmas entregues no correio ........•..••.•• 

N. :H.-FAZENDA.-Em 2 de .1\Iarço de 1827. -Sobre o pa· 
gamento de propinas para luto aos empregados da 
Junta da Fazenda de Santa Catharina ............ . 

N. :-12.-FAZENDA.-Em 6 de Març-o de !827.-Sobre opa
gamento dos ordenadas dos professores do ensino 
publico ......................................... .. 

N. 33.-FAZENDA.-Em 8 de l\Iarco de :1.827.-Sobre a no
meaeão de guardas da Alfaridega, e tomada de con-
tas pelos empregados durante as tardes, mediante 
pagamento de gratificações ....................... . 

N. 31.-1\IARINHA.-Em :1.0 de Março de 1827.-Dá provi
dencias acerca do abuso que se pratica no fabrico 
dos navios de guerra, determinando a respeito, em 
quanto se não estabelece um systema conveniente. 

N. 35.--FAZENDA.-Em :lo de .Março de !827.-Declara que 
nenhum Tribunal se salva da culpa quando se am-
para com o escudo da desobertiencia ou negligencia 
de seus subordinados ...•••.....••......••.•....•.. 

N. 36.-FAZENDA.-Em i6 de l\Iarço de 1827.-Sobre os 
direitos de ancoragem que pagam os navios estran-
geiros .........••..••..••••....•...•....• · .•.. • .•• • 

N. 37 .-GUERRA.-Em 17 de Março de :1.827.-l\Ianda abonar 
uma diaria a todos os prisioneiros de guerra reco
lhidos ás fortalezas ...•......•.•....•••.•........•. 

N. 38.-GUERRA.-Em l7 de lUarço de 1827 .-l\Ianda que 
os professores das escolas de ensino mutuo re
mettam de seis em seis mezes uma conta cir
cumstanciada do estado .das mesmas escolas •.••... 
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N. 39.-JUSTIÇA.-Provisão da mesa do dcsembargo do 
paço em 21 de Março de 1827 .-Sobre o exercício 
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do Jogar de carcereiro de cadêa................... 3:1 
N. &.0.-FAZENDA.-Em 26 de Marco de 1827 .-Declara não 

feriados nas Juntas de FazPnda os dias i a 6 de Ja-
neiro como se pratica no Thesouro................ 31 

N. 4!.-MARINHA.-Em 26 de Marco de 1827.-Sobre o 
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N. 42.-MARINHA .-Em 27 de .Março de 1827 .-Sobre a 
expedição dos passaportes dos navios estrangeiros. 36 

N. 4.3.-FAZENDA.-Em 28 de Março de :1.827 .-Sobre o ven
cimento que devem perceber os commandantes de 
armas, para cavalgaduras e para aluguel de casas 
de sua residencia................................ 37 

N. 4.~.-IMPERIO.-Em 2 de Abri] de :1.827.-Approva a al
teracão nas horas das aulas de architectura e dese-
nho· figurado na Academia das Bellas-Artes...... 38 

N. 4õ.-GUERRA.-Em 2i de Abril de 1827 .-Declara que a 
nomeação dos commandantes dos dlstrictos é da 
attribuicão dos Governadores das Armas, e as dos 
commissarios de policia dos Presidentes de pro-
víncia............................................ 39 

N. 46.-JUSTIÇA.-Em 26 de Abril de :1.827.-Resolve du
vidas sobre a marcha e decisão de um processo 
de devassa....................................... 39 

N. 47 .-I.MPERIO. -Em 30 de Abril de 1827 .-Approva a 
fundação da Sociedade pMa soccorro do5 pintores 
indigentes, c dos estatutos para ella organizádos. 40 

N. 48.-MARINHA.-Em 2 de Maio de is27.-Manda que 
o Ajudante do Auditor Geral de Marinha, se in· 
cumba de todos os trabalhos a cargo do mesmo Au
ditor, quando elle por impedido os não possa des-
empenhar pessoalmente........................... 40 

N. 49.-IMPERIO.-Consulta da mesa do desembargo do 
paço em 7 de Maio de i827.- Denega insinuação a 

uma doação feita por pessoa fallecida, por não poder 
ella ter Jogar depois da morte Cio doador.......... ld 

N. õO.-JUSTIÇA .-Em t2 de Maio de i827 .-Manrla que as 
precatarias e actos judiciaes com destino ao reino 
da França, sejam dirigidos por intermedio do 
.Ministerio de Estrangeiros......................... 43 

N. õi .-JUSTIÇA.-Provisão da mesa do desemlJargo do 
paco em t4 de .Maio de 1827 .-Manda advertir o 
Viée-Presidente de Pernambuco e o Desembargador 
Ouvidor-geral do crime, por não terem guardado 
mutuamente na correspondencia official a mo· 
deração e urbanidade recommendada na lei....... 43 

N. õ2.-FAZENDA.-Em !6 de Maio de 1827.-Regula a 
distribuição do premio que percebem os empre
gados encarregados do lançamento e cobrança da 
drcima no município da côrte ........ ·.. .. . .. . . . !t,7 

N. õ3.-FAZENDA.-Em 31 de Maio de !827.-Manda for
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N. t. -FAZENDA.- EJU ~ DE JANEIRO DE 1827. 

1\lnre<t as horas do expedirnte do cm!Jarque na administração de 
· diversas rendas desta côrle. 

O Administrador de diversas rendas nacionacs, arreca 
<lafbs na mr~a elo consulado, fique na intelligencia d·' 
que deve ;1brir-se o cxpct1irntr do embarque logo ás 
horas da manllã. como Px1gc a commodicl;H]e do public0, 
c conservar-se aberto ;1t6 ús tres horas da tarde. 

Hio tlc Janeiro em !1, de Janeiro uc 1827.- .Marqw.:~
d e Baependy. 
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N. 2.- MARlNHA.- El\1 8 DE JANEIRO DE 1827. 
; 

Exige a remessa annualmente de urr1a relação clrcumstanclada 
das embarcações pertencentes á praça do Rio de Janeiro. 

Reme L ta V. S., quanto antes, a esta Secretaria de Es
tado, e semelhantemente todos os annos, uma relação 
das embarcações pertenr,entes a esta praça, na qual se 
declare a qualidade das mesmas, os seus nomes, os dos 
respectivos propriet:uios, indicando aonde existem estes, 
para que portos navegam, em que trafico se empregam, 
e qual a sua lotação, pelo que toca assim ao numero de 
toneladas, como as de pessoas de tripolação, devendo 
V. S. para esse effeito dar todas as providencias que 
julgar necessarias, de fórma que a mencionada relação 
suba a esta Secretaria de Estado o mais tardar até o lim 
do mez de Fevereiro deste anno. 

Deus Guarde a V. S.- Paço cm8 de Janeiro ele 1827.
lUarque.zde Paranagua.- Sr. Fiscal da Mesa do Despacho 
Maritimo. · 

N. 3. - MARINHA. - El\1 H DE JANEIRO DE 1827. 

Dá providencias relativamente á nomeação dos cirurgiões da 
armada. 

Sua Magestadc o lmporal1or, ã vista do que Vm. pon
derúra em seu ofr1cio de 6 do corl'entc, e querentlo evi
tar os inconvenientes, que necessariamen to devem resul
tar em prejuízo da saúde das guarnições dos navios da 
armada nacional e imperial, e do serviço d('sta, de se ad
m i ttirem ao mesmo cirurgiõe;;;, que não sej:nn de reco
nhecida intetligencia, e aptidão n:t sua arte; ha por bem 
que ele ora em diante nenhum individuo seja provido 
nos lagares do cirurgião tla dita arm<lda, sem que pelos 
respectivos pllysico e cirurgião-mór se proceda a escru· 
puloso exame sobre a sua capacidade para occupar 
semelhantes empregos. O que participo a Vm. para sua 
intelligencia c execução na parto que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm. -Paco em :li de Janeiro de 1827.
Marquez de Paranaguá.-·sr. Delegado do Physico-múr· 
da Armada. 
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No q,,- JUSTIÇA.- E~l i6 DE JANEIRO DE ib2i o 

Declara que em quanto não forem esgotados os meios ordinarios 
da querella, não se deve recorrer ao governo. 

Illm. c Ex m. Sr. -Accusando a recepção do officío elo 
antecessor de V. Ex. da ta elo ele J o ele Setembro do 
anno proximo passado, que acompanhou o requcri
mcn to de Luiz Rodrigues H ego ('m que pccl ia que a 
sentença proferida a seu favor servisse de corpo de 
dclieto á devassa que o supplicante requeria contra o 
Juiz ele Fóra dessa cidade, de quem se queixa, se me of
foreec partieípar a V. Ex. para sua intclligcncia, que 
a prctenção do supplicantc não foi deferida porque a 
mesma sentença que realmente o não absolveu, pois lho 
deu em pena o tempo da prizão, jamais podia servir de 
corpo de deliclo para a mencionada clevas"a; e se o 
supplicante se julgar offemlido, tem os meios ordina
rios da querclla, pois, em quanto não forem o:,tes esgo
tados não se deve recorrer cl ircctamen te ao Throno. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
lG de Janeiro do 1827.-Marquez de Nazareth.-Sr. 
Presidente da Província tlo Hio Grande do Sul. 

No ~). l\IARINHA .- El\1 20 IJE JANEIRO DE 1827. 

Sobre as attrilmiçõcs dos commandantes dos navios em meio 
armamento. 

lllm. e E:un. Sr.- Faça V. Ex. constar ao C a pitâo 
de fragata Antonio Joaquim do Conto, e ao Capitão
tenente Joaquim Guilherme Hodrigues de Souza, que, 
pan seu rcg·ulamcnto nos commandos de quo actual
mentc se acham encarregao os; l1a Sua Magesbde Imperial 
por hem determina r o ~cgu í ute : Os commandan tes dos 
na vi os em meio armamento respondem pela conserva ... 
ção de tudo quanto pertence ao c:1sco, apparclho, c ar
ranjos interiores elos mesmos navios; ficando nJ intelli
gcncia do que quamlo armarem tle todo os devem entre
gar sem falta alguma: o seu traball10 se reduz a arreca
dar c conservar. Para rem(di;1r lJi~c;1tes que com o 
tempo se vão precisando, se dirigirão ao lnsiJCctor do 

,· 
,...-' 



.,. -- ~ -- ,...,...-

D~CLSÕF.S 

Arsenal da .Marinha, a quem a tal respeito se expedem 
as convenientes ordens. Os mantimentos e sobresa-
1c:ntcs !JUe tiverem a bordo, quando tomarem conta do 
meio armamento, irão passando para outros navios á 
proporção que o Intendente da l\larí nha os pedir. Nesta 
parte são suborJinaclos a este. Quanto ao mais, ficam 
debaixo dus ordens Jo Inspector. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paco em 20 ele Janeiro du 
1827.- Marquez de JJfaceyó:- Sr. ViceoAlmírante 
Conde de Souzel. 

N. (). FAZENDA.- EM 2~ DE JANEIRO DE 1827. 

Declara que deve ficar a cargo de cada uma das administrações 
dos correios toda a tlcspeza com o respectivo expediente. 

O .Marquez de Qneluz, do Conselho (],~Sua 1\lagcstade 
o Imperador, Ministro e Secretario de Estado rios Nego
cios ela Fazenda c Presidente do Thcsouro Nacional: 
Faço saber á Junta da Fazenda da Província de S. Panlo 
que sendo presente a Sua ~\I:J!-(e:.;tade o Imperador o offi..: 
cio do Prc•sidetl te da mesma Província de 21 de Novem
bro do anno passado, com a cópia do um artigo da acta 
da sessão do Consciho do Governo de Hi do dito mez~ 
em que assentára fin1r a cargo do correio desta Côrte, 
visto que recebia o triplo do rendimento~ metade da 
dcspeza que só carn~gava o da dita província em razão 
tbs novas providencias ordenadas para o seu regular 
andamento, c commnnicação com as villas respcctiv:ls: 
'10uvc por hem determinar, que sendo reciproco paga-
"m-se nas Províncias os portes lle muitas cartas remet-

1 ,JIJS para esta Côrte, c vice-versa desU1 p:ua as mesm;Js, 
•' ~íxando-se de receber nos respectivos correios o rendi
:; unto que a cada um pertence, c tamiJem não constar~ 

)ffiO devera, a receita c clespeza demonstrada do correio 
'tessa cidade, fi!}Ue a cargo dclLo toda a despez:1> não o!Js
tante a deliberação elo Conselho do Governo; c mesmo 
por quo não se devo eonsidenr a u tí I idade de Ltcs 
estabelecimentos tanlo pelo qu(~ etles podem render com 
o porte das cartas, quanto pela facilidade das communi
caçõcs commerciacs, e particulares, donde provem muito 
o augmento da industria em geral~ c consequentemento 
das rendas nacionaes. O que se participa ú referida 
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junta para sua intelligcncia, e cu m primcnto. Joaquim 
de Almeida São Paio a fez no lHo de Janeiro em 24 de Ja
neiro de iB27 .-João Josó Rotlrigues Varciro a fez 
escrever.- 1lfarquez de Queluz. 

N. 7.-FAZENDA.-EM 2~ DE L\NElUO DE 1827. 

Manda dar casa para residenda do governador das armas do Ma
ranhão na falta de quartel proprio. 

O Marquez de Queluz, do conselho de Sua Magcstade o 
Imperador, Ministro c Secretario de Estado elos Nc
gocios da Fazenda e Prcsidt'ntc do Thcsouro Nacional. 
Faço saber á .Jnnta da Fazenda Publica da província do 
.M:J.ranlli.io, que Sua Milge:~tade o Imperador, attendcmlo 
á representação cln Governador das Annas dessa pro
víncia, o r.onde de Eseragnol!c, ele não ter ahi quartel 
para sua residencia, e nem lhe ser providenciado por 
essa Junta, por se não achar autorizada. para cs~e fim : 
houve por hem determinar, por aviso de 30de Dozembro 
do anno tíndo, expedido pela Sen·ctaria de Estado elos 
Negoeil'!s da fiucrra, que, no caso de não haver casa da 
Fazenda Pulllica, que se lhe dê, 11ara quartel general~ se 
lhe arbitre a quaatia neeessaria para o aluguel de al
guma em que resida. O que se parti ripa á Junta par a sua 
intelligencia e exernção. Carlos José Coei h o a f('z no 
Hio de Janeiro em 2~ de Janeiro de 1827 .-Marcellino 
Antonio de Souza a fez escrever .-Marquez de Queluz. 

· N. 8.-MARINHA.-El\1 2o nE JANEmo DE i827. 

Prescreve o que devem praticélr os commandantes àos navios 
que se estiverem apromptando para sahirem em commissão, e 
as obrigações a respeito 1lo ajudante de ordens do Ministro 
que se achar c1 e se mana. 

Sua Magestade o Imperador determina que sempre 
que os navios da armada nacional e imperial se esti
verem apromptanclo, e succeda haver falta de provi-. 
l1encias de qualquer elas repartições para a sua prom-

, .. 
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ptificação, e breve sahida, os com mandantes dos ml'lsmos 
navios hajam de dirigir-se immedíatamente ao quartel
general, onde acharão o Ajudante de Ordens de semana, 
que providenciará tuclo quanto fôr medida que requeira 
pressa; pois que este fica encarregado de exigir em meu 
nome, e com a moderação devida, das difierentes re
partições a brevidade na satisfação de qualquer pedido 
necessario, a bem da execução das ordens expedidas; 
dando-me logo parte quando encontre algum embaraço 
que se deva providenciar com urgencia ; devendo além 
disso continuar no exercício das obrigações até aqui 
praticadas. O que participo a Vm. para sua intelli
gencia, e para assim o fazer constar aos commandantes 
dos navios de guerra surtos neste porto. 

Deus Guarde a Vm. Paço em 2õ do Janeiro de 1827.
Marquez de Maceió.-Sr. Commandante do Porto do Rio 
de Janeiro. 

N. 9.-MARINHA.-Eu 27 DE JANEIRO DE 1827. 

Transfere o deposito de recrutas para bordo da náo Pedro I e 
manda que sejam inspeccionados no mesmo deposito todos os 
doentes pertencentes á marinha. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Mages ta de o Impera dor, lla por 
bem que o deposito ele recrutas e marinhagem que 
actualmente se faz em a náo Vasco da Gama tenha logar 
a bordo da náo Pedro I, para onde deverá p:1ssar toda a 
guarnição daquella outra núo á excepção sómente do 
Commandan te, á quem se passará guia ele desembarque ; 
ficando por tanto a cargo do da náo Pedro I, todas as 
obrigações, que por tal motivo V. Ex. houver de pres
crever-lhe além das de que ora se acha encarregado, 
como comm<mdante do navio em meio armamento. 
Ontrosim determina o mesmo Augusto Senhor que 
d'ora em diante sejam inspeccionados naquellc dpposito 
pelo physico e eirnrgião-múr da armada n:1cional c im
perial em o primeiro dia ele cada mrz (tendo principio 
em Fevereiro proximo ), ou no que se lhe seguir de ser
viço quando aquelle seja dia santo, todos os doentes per
tencentes á imperial brigada da artilharia ela Marinha, 
e ã dita armada; ficando sem effeito a disposição do 
aviso de 30 de Novembro ultimo, pelo que respeita ás vi
sitas de saude a bordo das embarcações, logo que entram 
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neste porto, sendo consequentemente os respectivos 
commandantes obrigados a enviar ao deposito no indi
cado dia os doentes, que tiverem a seu bordo a bem de 
sofTrerem as mencionadas inspecções, de cujo resultado 
os sobreditos physico e cirurgião-mór darão immediata .. 
mente conta nesta Secret3ria de Estado. O que participo 
a V. Ex.., para sua intelligencia e execução na parte 
que lhe toca. 

Deus Guarde a V. Ex. Paço rm 27 de Janeiro de 
1827.-Marquez de Maceió.-Sr. Inspcctor do Arsenal 
de l\larinha. 

N. 10.-JUSTIÇA .-El\1 29 DE JANEIUO DE 1827. 

Indica ns observações que se devem fazer nos mappas mensaes 
dos presos. 

Sua .Magestadc o Imperador h a por bem que na re
lação elos presos que mensalmente Sl~ costuma enviar a 
esta Secretaria de Estado dos Negocias da Justiça~ se de
clare quacs os condernnados a degredo que não tenham 
ainda partido para os seus destinos, qual a razão, e para 
onde o degredo, afim de se dat· a devida providencia, 
por isso q ne não é justo dcmorar-se-llles a pena e o cas
tigo mais elo que lhes foi imposto pelas sentenças que 
os conclomnáram. O que participo a V. S. para sua in
tell igencia e execução. 

Deus Guarde a V. S. Paço em 29 de Janeiro de 
i821.-Marque.z de Na.zareth.-Sr. Chanceller da Rela
ção do Rio ele Janeiro. 

N. H .-IMPERIO.-cONSULTA DO CONSELHO DA FAZENDA 

DE ~9 DE JANEIRO DE 1827. 

Sobre o assentamento que pede a l\Jarquez:l de Santos da 
quantia que lhe compete, por este seu titulo, I1aver da Fazenda 
Publica. 

Sobre o requerimento da Marqueza de Santos diri
gido ao Conselho de Fazenda, em fJUe pede o assenta
mento que lhe toca na conformidade do seu respectivo 
titulo. 
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O Escrivão da Fazenda, a quem o Conselho mandou 
informar, respondeu que, desde a c reação do Tribunal 
do Conselho da Fazenda nesta Cdrte, até o presente, 
nunca se expediu Alvarás ou Cartas de assentamentos 
de quantias ou mantimentos que em Portugal se faziam 
aos títulos dos grandes do Reino, talvez, além de outras 
razões, porque taes quantias erão assentadas sobre 
rendas proprias, e para este fim designadas; por isso o 
que se tem sempre observado naquella repartiçáo, e 
ultimamente com a carta ou titulo da Senhora Duqueza 
de Goyaz, é ordenar o Conselho que se registre o titulo 
apresentado pelo ag1:aciado com a grJndeza. 

O Desembargador Procurador ela Fazenda respondeu 
da maneira seguinte: A' vista ela informação do Escrivão 
da Fazenda entendo de necessidade dever subir o exposto 
por elle ao alto conhecimento de Sua Magestade o Im
perador, porque não cabe na autoridade do Tribunal 
dispensar o c um pl'imen to do imperial mandado na 
carta da mercê do titulo, nem occorrer com medida, 
ainda provisoria, para etieituar-se o mesmo cumpri
mento, que ha de regular igualmente nas outras 
identicas mercês; muito embora se pratique o re
gistro, que na informação se refere, par a dar-se a 
carta do titulo a quem pertence, porque me parece não 
ser necessaria a propria, e bastar o registro para o 
seguimento que fôr deter.minado, dependente a meu 
ver da Assembléa Legislativa, attento ao systema que 
rege felizmente este Imperio. 

O que visto, parece ao Conselho,conformanclo-se com 
a resposta do Desembarg~clor Procurador da Fazenda, 
que deverá subir ao alto conhecimento ele Vossa Mages
tade Imperial a pretenção da supplicante Marqueza de 
Santos, licando a sua carta registrada, para que Vossa 
Magestade Imperial se digne de decidir o que houver por 
bem, e que servirá pai' a o deferimento de outras seme
lhantes pretenções affectas ao Conselho.-Rio de Janeiro, 
1.9 de Jàneiro de :l827. 

RESOLUÇÃO. 

Registre-sR, e entregue-se depois o titulo a quem per
tence, ficando o mais procedente de ulteriores dispo
,-,l,:0rs. ~ Po:r;o, 29 de Janeiro ele i827. 

Ctan :~ -_·ubrica ele Sua MagestaLle o Imperador. 

Visconde de S. Leopoldo. 

~-.:.f\:.A.AP 
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N. 12. MARINHA. - El\1 31 DE JANEIRO DE 1827. 

Dá providencias a respeito das praças invalidas de marinha 
mandando-lhes abonar uma diaria de cem rei~, e um decimo 
de farinha. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestadc o Imperador que
rendo melhorar a sorte dos indivíduos que por invaii
dos têm sido remettidos da esquadra do l-Ho da Prata 
dando assim mais uma prova da particular considera
ção que lhe merecem aquelles de seus subdilos que 
defendenllo os direitos do throno e ela nação recebem 
em suas pessôas damno que os impossibilita ele conti
nuarem no serviço: Ha por bem que V. Ex. mande 
dar quartel a bordo danao Vasco da Gama ou de qual
quer outro navio no mesmo caso desta alêm dos dous 
marinheiros invalidas Luiz da França, o João da Silva, 
a que se referem os requerimentos juntos a todos os 
outros em idonlicas circumstancias, ficando na intelli
goncia de que a cada um deites se manda abonar cem 
réis diarios, e um deeimo de farinha que de\'erão ser 
entregues para ~e distribuírem pelos invalidas ao 
contramestre Antonio Simões a quem V. S. encarre
gará do arranjo o commodo dos mesmos, devendo re
metter ao Intenclente ela Marinha a relação de taes indi
víduos para à vista della se proceder á meneionalla 
abonação, enviando igualmente outra semelhante a 
esta Secretaria de Estado. 

Deus Guarde a V. Ex. Paço em 31 de Janeiro de 1827. 
- Marquez de Maceyó.-Sr. Inspector do Arsenal de Ma
rinha. 

N. 1.3. F AZEN:DA.- EM 3 DE FEVEREIRO DE 1827. 

Declara que o Escrivão da Mesa Grande é o substituto do Juiz 
da Alfandega e que a pessoa que servir no impedimento do Pro
curador da corôa tem direito á õ.a parte do vencimento deste. 

O Marquez ele Queluz, do Conselho de Sua Magcstade 
o Imperador, Ministro e Secretario ele Estado dos Ne;go · 
cios da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacional: 
Faço saber á Junta da Fazenda Publica da Província llo 
Ceará, quo sendo presente a Sua Magestacle o Imperallor 
o officio do Presidente dessa Província, em qne peclc 
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i Ilustração, quando succeda recorrerem a elle para deci
dir, se a serventia do emprego de Juiz da Alfandega, an
nexa ao de Juiz de Fóra, pertence ou não ao que Uw 
succeder pela lei, ou se o mesmo Juiz, .servindo de 
Ouvidor, deve continuar a exercer o dito emprego de 
Juiz da Alfandega, bem como se passando o referido 
Juiz ele Fóra, como Deputad6 Procurador da Corôa, ou 
se deve pertencer a quem o houver de substituir; h a o 
1\Iesmo Augusto Senhor por bem declarar que o Escrivão 
da Meza Grande é o substituto do Juiz, para por ellc 
servir nos seus impedimentos e falta ; c quanto ao 
vencimento dado ao logar de Procurador da Corôa, se 
deve deduzir a quinta parte para quem legalmente 
servir no impedimento, porque em vacatura, não ha 
dedução, como está decretado. O que se participa á 
Junta para sua intelligencia e governo. Carlos José 
Coelho a fez no Rio de Janeiro em 3 de Fevereiro 
de 1827.- Mai'cellino Antonio de Souza a fez escre
ver.- Marquez de Queluz. 

N. it- JUSTIÇA.- EM 3 DE FEVEREIRO DR 1827. 

neclara que os réos sentenciados pela commissão militar de 
Montevidéo são exceptuad,os do beneficio concedido pela Lei 
de i f. de Setembro de !826. 

111m. c Exm. Sr.- Sua .Magestade o Imperador, a 
quem foi presente o officio de V. Ex. de 8 de Novembro 
proximo passado, manda declarar a V. Ex. para sua 
intelligencia, que os réos que forem sentenciados pela 
commissão militar creada nessa província, são excep
t uados pelo art. 2. o da Carta de Lei de li ele Setembro 
do anno antecedente do beneficio concedido pela mesma 
lei, c devem por isso ser logo executadas as sentenças 
que se proferirem contra rllcs sem dependencia de 
subirem á presença augusta do mesmo Senhor. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro 
em 3 de Fevereiro de 1827 .- Marquez de Nazareth.
Sr. Presidente da Província de Montevidéo. 
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N. lõ.-JUSTIÇA.- PROVISÃO DA ~lESA DO DESEl\lBARGO 

DO PAÇO EM 7 DE FEVEREIRO DE 1827. 

Sobre a dispensa de pagam:mto de propinas por occasião de certas 
festividades pedida pela Camara da villa de Sabará, em vista da 
deficiencia de suas rendas. 

D. Pedro, pela graça de Deus, e Unanime Acclamação 
dos Povos, Imperador Con':ltitucional e Defensor Perpe
tuo do Brazil: Faço saber a vós~ Juiz de Fóra Pre
sidente, Vereadores c mais Officiacs da Camara da 
ficlclissima vil la do Sabará, que sendo-me presente, em 
consulta da Mesa do Desembargo do Paço, a repre
scn tação dessa C:nnara, de 2 de Março de 1825, em 
que expondo a insufficiencia de suas rendas, c as 
avultadas despezas com que se achava onerada para 
supprimento das obras publicas do termo dessa villa, 
além do progressivo aug·mento da divida passiva com 
que se achava sobrecarregada em vexame de seus cre
dores e descredito seu, me supplicava houvesse por bem 
dispensai-a de fazer algumas das festas, a saber: pela 
occasião de acompanhar o Viatico aos presos, festa de 
Corpus Christi, festa ela Visitação de Santa Izabel, festa 
do Anjo Custodio, no dia i2 de Outubro, anniversario 
da minha acclamação, festa de Nossa Senhora da 
Concciçao, e finalmente, por occasião da publicação ela 
bulla, conservando-se, comtudo, ao Juiz de fóra, Es
crivão, Alcaide o Continuo, ou a mesma quantia das 
propinas, que fossem abolidas a ti tu lo de ajuda do custo, 
ou qualquer outra que me dignasse assignar-lhes; e 
vista a informação que se houve do Ouvidor dessa 
comarca, c os documentos que se juntárt~.m, sobre que 
tudo foi ouvido o Desembargador Procurador da Coróa, 
Soberania e Fazenda Nacional; e conformando-me com 
o parecer da mencionada consulta, por minha immediata 
resolução ele 2{f, de Ou tuhro do anno proxi mo passado: 
hei por bem de terminar-vos que se não levem propinas 
por acompanhar o Vi:ltico aos presos, porque é um acto 
relig·ioso e não festival ou de luto, por cujas razões se 
concedem as propinas para inclemnisação das rlespezas 
prssoaes que se consideram l1avcr; que se continuem a 
fazer as festivülades estabcleciüas pelas leis, c a perceber 
as propinas fazendo a fest<J, e não se poderão levar 
quando não se fizer a festividade; que a Camara seja 
cuidadosa nos seus deveres, zelando quanto deve seus 
interesses, pois que outros muitos roananciaes de rendi
mento púdo e lia, segundo os re~imQntos dos Vereadores 
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e dos Almotacés, obter quando sejam cumpridos. O que 
assim tereis entendido e executareis, fazendo registrar 
esta nos livros des.3a Camara, para a todo o tempo 
constar esta minha i mperia I determinação. O Imperador 
Constitucional e Defensor Perpetuo llo Impcrio do Brazil 
o mandou por seu especial mandado, pelos Ministros 
abaixo assignados·, do seu Conselho~ e seus Des.cmbar
gaclores do Paço. Henrique Anastacio de Novaes ;) fpz no 
Rio de Janeiro a 7 de Fevereiro de !827, 6. o da Indt~
pendencia c do Imperio.- José Caetano ele Andrade 
Pinto a fez escrever.-- Francisco Alberto Tei;reira de 
Aragão.- Antonio Garcez Pinto de Afadu.i'eira. 

N. 16.-JUSTIÇA .- Pnonsio D.\. 1\IESA DO DESEl\IB.\RGo 
DO PAÇO El\1 7 DE FEVEREIRO DE 1827. 

Resolve duvidas sobre o exercicio do logar de Juiz de orphãos 
da villa de Itaguahy. 

D. Pedro, pela graça de Deus~ c Unanimc Acclamação 
dos Povos, l111perador Constituciona I o Defensor Perpe
tuo do Brazil : Faço saber a vós, Ouvidor da comarca 
do Rio de Janeiro, que sendo-me presente, em con
sulta da .Mesa do Desernlnrgo do Paço, a represen
tação da Camara da villa ele Itagnally, do 20 de Abril 
do anno proximo passado, em que pelos motivos nella 
expendidos me pediam a minha imperial clccisJo so
bre a duvida que se lhe offerccia_, se devia continuar 
no exercício de Juiz dos Orphãos Lisardo Antonio de. 
Oliveira, eleito de Larrete, em logar de Manoel Lou
renço Castello Branco, que havia sido nomeado para 
servir o mesmo juizado por tempo de um anno, no 
ultimo do triennio de 1823 a 1825, em cujos pelouros 
tinha sido ele i to para o mesmo logar, ou se se devia 
dar posse ao Capitão Cnstodio Gonçalves Maria, por 
ter sido eleito competentemente pelos eleitores nos 
pelouros do referido armo proxirno passado, ficando 
assim sem effeito o despacho do Ouvidor interino 
Francisco José Alves Carneiro, pelo qual mamlára 
continuar naquelle juizado ao dito Lisardo Antonio de 
Oliveira, e ficar sem cffei"to os pelonros tão sómentc 

- quanto ú nomeação de Juiz dos Orphãos; e vista a 
informação dada pelo referido Ouvidor interino, em 
que expunha, além de outros motivos, ter sido aqnellc 
seu procedimento conforme á lei e Ord. do li v. ! . o 
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tit, G7, ~ G. o visto que a nomeação de Juiz dos Orphãos 
s~mprc fôr3 por tres annos; fiGando, por consequencia, 
nulla outra alguma eleição, c que por um tal principio 
~~ que mam1ára continuar aquclle Juiz dos Orphãos Li
sarda Antonio de Oliveira, até que findassem os tres 
annos duscle a sua posse; c conformando-me com o 
parecer da mencionada consulta, em que foi ouvido o 
Desemllargar1or Procurador da Corôa, Soberania e Fa
zcmla Naciou:1l, por mínl1a immcdiata resolução de 22 
de Novembro elo supracitado anno proximo passado: 
houve por bem determinar que não devia continuar a 
servir o Juiz de Orphãos nomeado de barrete, porque 
substituindo ao que fóra ele i to por um anno, não podia 
exceder o prazo, c que se devia em possa r o nomeado 
nas novas pautas tril'nnaes que se fizeram com as 
solemnidadcs da lei, e é aquellc em quem concorrem 
todos os requisitos_, revogada a determinação elo mesmo 
ouvidor, em que dú excessiva interpretação~ pois que 

· na questão proposla do Juiz dos Orpllãos impedido havia 
oremcllioda Ord. do liv. Lo tit. 97, § 9. 0 em que 
manda servir o Juiz onl in a rio; o que assim devia 
succcder no curto espaço de tempo que restava para 
ultimar o anno_, não podendo júmais turbar-se a nova 
eleição, porque é uma n~g;ra absoluta de que expira no 
ultimo elos tns anuos a eleição, devendo ser convocados 
os cidadJ0s para designar novo triennio, o por isso se 
pro!tllwm recondncçõcs, sendo este triennio um prazo 
quo se não póde alterar sem offensa ela lei e quebra no 
direito dos cidadãos; o que vinha a succeder se um 
nomeado no derradeiro anno ue 1Jarrete viesse a com
pletar t rcs annos subSC(JUentes, e proll i h idos os eleitores, 
c os bons do conselho de fazL'r a nomeação ordinaria. · 
O que ilssim tereis entendido, e executareis pela parte 
(1ue vos toc:-t :J fnendo registrar esta nos livros dessa 
Ouvidí!ria, para a todo o tempo constar esta minha 
imperial determinação, ficando na intelligencia de que 
se t~Xp('Je ordem na data desta á Camarada referida villa 
de Itagu<Jlty. O Irnperadur Constitucional c Defensor 
Perprtuo (lo Imperio do Br:1zil o mandou pelos Ministros 
a!1aixo assi:.mados. d0 seu Conselho, e seus Desembar
gadores do Paço. Hcnri,lne Anastacio ele Nov<JCS a fez 1~0 
H i o de Janr;iro a 7 de Fcver(~iro ele 1827, 6. o da Indepen
dcncía e do Imperío .-José Caetano de Andrade Pinto a 
fez csGrever.- B"rançisco Alberto Teixeira de Aragão.
Antonio Garccz Pinto de Madureira. 
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N. 1.7 .-UIPERIO.-El\1 7 DE FEVEREIRO DE 1827. 

Approva os estatutos do gabinete inglez de leitura, estabelecido 
nesta Côrte. 

Sua Mngestade Imperial, attendendo ao que lhe repre· 
sentaram os negociantes inglczes residentes nesta Côrte, 
Stewart .Mackay e Carlos Spense, sobre a I ieençil de que 
necessitam para o estabelecimento de uma sociedade 
que haja de promover a formação de uma casa de lei
tura, e de uma bibliotheca de livros e periodicos ingle· 
zes, a beneficio dos respectivos subseriptores, regulando
se pelos esta tu tos que apresentaram: h a por bem, 
approvando os referidos estatutos, conceder aos suppli
cantes a requerida licença para o dito estabelecimento, 
ficando, porém, os agentes ou dircctores da mencionada 
sociedade, HS dias depois do seu exereicio, ohrigados, 
em conformidade da Lr,i de 20 de Outubro dA 1.823, arts, 
4. o e õ. 0

, a participar a sua abertura na Intendencia · 
Geral da Policia. O que manda, pela Secretaria de 
Estado dos Negocíos do Imperio, participar á Mesa do 
Desembargo do Paço para sua intellig-Pncia e execução. 
-Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Fevereiro ele 1827. 
-Visconde de S. Lt!o-poldo. 

N. 18.-MARINHA.-El\1 10 DE FEVEREIRO DE 1827. 

Dá instrucções para o commandante do porto do Rio de 
Janeiro. 

Sua Mageslade o Imperador ha por bem encarregar a 
V. S. do commamlo deste porto, podendo ter a bandeira 
no navio que lhe parecer e fór ele maior represen L1ção dos 
que se acharem surtos no mesmo porto~ c sendo as snas 
obrigações as que se prescrevem nas instruccões quo a 
este acompanh;J.m, e vão por mim referendadas. 

Deus Gnarde a V. S.-Paço em 10 ele Fevereiro de 
i827.- Mafquez de Maceió. -Sr. Hodrigo Anlonio de 
Lamare. 

Instrueções para o commandante do porto. 

i. o O com mandante elo porto deve estar na náo 
Pedro I, ou no na vi o ele maior apparcncia que se ache 
surLo no porto. 
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2. o E' encarregado da execução das ordens Lladas á 
esquadra. 

3. o E' responsavel pela regularidade do serviço dos 
navios de guerra surtos, da disciplina das guarniç.õcs e 
asseio das mesmas, e dos navios. 

~.o Deve vigiar sobre as deserções e modo porque 
são feitas. 

õ. o Deve fazer rcgularmen te subir á Secretaria de 
Estado representação sobre as providencias que julgar 
necessarias a bem do serviço. 

6. o Quando sahir qualquer embarcação de guerra, 
dará conta do estado em que sahiu; o mesmo fará das 
que entrarem neste porto, tendo primeiro precedido a 
millllo e escrupuloso exame. 

7. o Finalmente, deve entender que Sua Magestade Im
perial quer os seus navios de guerra em um estado que a 
toda a hora, occasião,e circumstancias, não envergonhem 
o pavilhão brazileiro,quét· manobrando,quér em asseio e 
arranjo de guarnição, casco c apparelho, quér, emfim, no 
modo de trajarem os seus Officiaes. Quando succcda que 
qualquer navio de guerra, depois ue receber ordens elo 
commandante do porto, não esteja reformado de antigos 
vícios, deverá o mesmo commandante dar disso imme
diatamente conta; ficando a estas sujeitos os navios 
que, depois de inteirados de.sta ordem~ tendo seguido 
viagem, na sua volta neste porto não se aprcsentar8m 
nos termos deviuos, para o qne, logo que entrem, o com
mandante os deve inspeccionar com todo o escrupulo e 
solJrc todos os pontos. Sua Magestade Imperial não pou
pando despozas, entende quo as faltas são procedidas dos 
commandantes,lqllC não cumprem as orLlens, ou por falta 
do reprcsentaçües, ou por deleixo. Para as medidas que 
fdr mister tomarem-se com celeridade, deverá o com man
dante do porto dirigir-se pelo Ajudante de ordens de se
mana, na fünna das ordens existentes; sobre as cousas, 
porém, ele mais vagar poderá directarnento offidar-mc. 

Pala cio do Rio de Janeiro em !O tlc Fevereiro ue 1827. 
-Marquez de Maceió . 

.A:AJ-:if'..j'\:}-I:.F'<P 

N. HJ.-MARINHA. -EM i2 DE FEVEREIRO DE 1827. 

Providencia sobre os na vi os de guerra, que aportarem, ou se 
acharem estacionados nos portos das provincias. 

lllm. c Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador, 
tendo em vista a melhor ordem elo serviço, ha por IJem, 

;1 
I}~.-
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que V. Ex. faça ahi observar li tteralmentc, o que dis
poe a portaria dirigida ao Exm. Presidente desta pro
vi:l~ia em 2o de Junho ele 1825, relativamente aos na
vios de guerra, que aportarem, ou se acharem cstacio-· 
nados nos portos das províncias: Ordenando além disso 
por esta occasião, que os Pre~identes de fórma alguma 
tlisponham das guarnições 1los mesmos na vi os, fazendo 
como até aqui embarcar, e desembarcar praças; pois que 
disso se seguem graves inconvenientes, o que muito 
importa evitar; fieando-lhes por tanto inteiramente 
prohibida pelo presente aviso a continuação de seme
lhante procedimento~· O que participo a V. Ex. para 
sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Rio de Janeiro em 
12 de Fevereiro de 1827. - Marquez de Maceió- Sr. 
Presidente da Província de .••. 

N. 20.-:MARI01HA.-El\I 12 DE FEVEREIRO DE 1827. 

Determina que o deposito de recrutas fique debaixo das ordens 
do commandante do porto e providencia a respeito dos recrutas 
e engajados dos navios de guerra. 

Illm. e Exm. Sr.-Havendo Sua 1\fagcstade o Imperador 
determinado: 1. o, que a náo Pedro I que ora serve de 
deposito de recrutas e marinhagem, llquc debaixo elas 
ordens do commamlante do porto: 2. o, que todos os re
crutas sejam remettidos para a di ta náo a ordem do mes
mo com mandante: 3. o, que todos os marinheiros enga
jados sejam recolhidos ao deposito: 4. o ,que as gratificações 
aos engajadores, e marinheiros só possam ser pagas de
pois ele assignado o competente con tracto pelo comman
dante Jo porto, ficando probibido todo o engajamento 
que não seja assim feito, salvo havendo ordem especial 
para o contrario: Õ0 ,quc ocommamlantedo porto haja tu
das as semanas de eommunicar as ai ter ações que ti ver sof
frido o J eposito, mencionando as praças entradas, c 
sahidas, para onde, e como, quaes as engajadas, e quaes 
as recrutadas: 6. 0

, ílnalmente que todo o navio de guerra 
que entrar neste porto de volta de commissão sem preci
sar fabrico, ou que esteja prompto a sahir, haja de fun
dear perto da fortaleza de Villegaignon, podendo só 
neste caso conservar a bordo a sua guarnição, estando 
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porém o navio em fabrico, ou vindo para elle, de modo 
que seja preciso fundear dctraz da Ilha das Cobras, a 
sua guarnição de maruja deverá ir para o deposito; 
;:~ssim o participo a V. Ex. para intelligencia, e governo, 
prevenindo-o de que os marinheiros engajados, que es
tiverem na fragata Príncipe Imperial, devem pas'lar para 
a sobredita náo. 

Deus Guarde a V. Ex. - Paco em 12 de Fevereiro de 
1827.- Marquez de 1lfaceíó .-si·. Intendente da Marinha. 

N. 21. -.MARINHA-EM i3 DE FEVEREIRO DE 1827. 

Hegula o fornecimento e destribuiçã.o de macas, cobertores e col· 
chões pelos navios da armada nacional e imperial. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua l\Iagcs ta de o Imperador, H a 
por bem, que d'ora em diante se 11bservem as seguintes 
disposições:- i. s Deve fornecer-se a cada um (los navios 
da Armada Nacional c Imperial o numero de macas e 
cobertores correspondente ao t,los soldados, marinheiros 
c grumetos da rcspccl.i v a lotação .-2. a Além destes ob
jectos se fornecerão igualménte coh:hões, quando os 
navios se dirigirem para climas frios.-3 .• Nenhum 
destes objectos passará ele navio parJ navio, e serão 
emprestados aos indivíduos a quem se distribuírem, em 
quanto servirem no navio, a que elles pertencem, sem 
se lhes permittir, fJUe os levem, quando desembarcarem 
ou passarem de navio.-4. o Quando succeua extraviar-se 
algum delles, será logo preenchida a sua falta, descon
tando-se o seu Yalor pela quarta parte do soldo ela praça, 
a quem pertencer, até completo pr~gamento.-D. o Quanto 
aos soldados se communicará ao commandante do rcs· 
pectivo corpo., para fJUe procedendo a desconto na 
fónna aci.ma dita, faça entregar o resultado na In· 
tendencia da Marinha. -G." Paraque em semelhantes 
Grt.igos não ll<1ja troca a bordo, deverão elles ser nu
merados, o classillcados, entregando-se depois disso 
pelos numeras, por exemplo: o soldado no. :iO, o ma
rinheiro n. o 30, o grumete no. õO, receberam as macas 
que tinham as seguintes marcas : T n. o 20,-NI n. o 30,
C n.o õ0.-7. a finalmente o Intendente da Marinha ar
lJi trará um nlor fixo para estes ohjectos, que farú 
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constar aos Escrivães dos navios, c ao Command;mte 
da Brigada, afim de não haver alterações nos deseontos. 
O que participo a V. Ex. para sua intelligencia, e 
execução n~ par te que lhe toca. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço, 13 de Fevereiro de 1827. 
-Marquez de Maceyó.-Sr. Intcnucnte da Marinha. 

N. 22.-JUSTICA.-El\1 13 DE FEVERF.IRO DE 1827. 

Manda colleccionar as leis civis e criminaes dispersas. 

Convindo fazer colligir todas as leis criminaes dis
persas, quér impressas, quér manuseriptas, e collocal-as 
110s lagares competentes das collecções segundo suas 
épocas e datas, anm de conseguir-se uma perfeita 
collecção, que possa servir á Assembléa Legislativa de 
illustração para o trabalho do Codigo; Sua Magestacle o 
Imperador, confiando das luzes e conhecimento~ jurí
dicos de Vm. um cabal desempenho desta commissão: 
ha por bem encarregai-o della, e nomear aos Desem
bargadores José Paulo Figueirôa Nabuco de Araujo e 
José Antonio da Silva Maia, para trabalharem conjunc
tamcnte com Vm., e auxiliai-o neste importante 
objecto, sobre o qual poderão fazer as observações e 
notas, que parecerem convenientes para ser tudo pre
sente á mesma AssemLléJ. O que participo a Vm. 
para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm. - Paco em 13 de Fevereiro 
de f821.-Marquez de Nazareth.-Sr . .Manoel Caetano 
de Almeida Albuquerque. 

Identico a José Ricardo da Costa Aguiar ele Andratle 
-quanto ás leis civis. 

Communicou-sc aos Desembargadores José Paulo 
Figueirôa Nabuco de Araujo, e José Antonio da Silva 
Maia. 
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N. 23. -JUSTIÇA. -E:\1 i~ DE FEVEREIRO DE 1827. 

Suhrc a rrsiucncia tlo.; religioso,) barlJadinhos ilaliauos na 
ig1·rja de Nossa Senllora d:t Gloria e conflictos com a respectiva 
irmandade. 

Tendo rcprescntatlo a Sua Mag('stadc o Imperador os 
lt't~lãos da irrnandadl~ de No~sa Senhora ela Gloria, que os 
rcli,cdosos bariJadinhos italianos, a quem, por Aviso 
de ~9 de l\1:1rco de lS08 ~e haviam concedido as ca
sas do:-; romuiros contiguas áquPlla lgTPja, para sua 
accomo!laç~1o, e o u~o ~Ja mesma igrcj:1, pa~saram com 
manifesta tr~lltSgTcs:;ão daquella ordem a lançar mão de 
lodos os meios pos3i \'eis para ingerir(;rn-se nas attri
lmiçucs daquella irmandade, tomando até a casa dcs_. 
tinada pClra consistorio c guarda das alfaias, e eon
f!·reneias sobre objcctos tendentes á mesma irmandade 
com manifesta offen:-,a dos direi tos della: Ha o l\Iesmo 
Augusto Senhor por bem, que Vossa Paterniuacle faça 
cumprir liltL~ral c religiosamente a disposisão do citado 
aviso~ que se remetle por cópia, ;;dim de evitar-se os 
justos queixumes da sobreúib irmandade, e não ficar 
elia privada <la casa destinada para o seu consistorio. 
O que participo a Vossa Paternidade para que assim se 
execute. 

Deus Guarcl(~ a Voss:1 Palernidade.-Paco em i~ de Fe
vereiro ele 1827. -Mar·qttez de Nazareth."-Sr. Prcfei to 
dos Heligiosos BJ rlJad iullos. 

N. 24.-FAZENDA.-El\1 17 DE FEVEREIRO DE 1827. 

SoLre a coLrança dos direitos de exportação do páo-bt'azil. 

O Marquez de Queluz, do C·Jnselho de Sna Magestade 
o Imperador, .Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Fazenda c Presidente do Thesouro Nacional. 
Faço saber á Junla da Fazenda da Província do Rio 
Gramle do Norte : Que, sendo presente a Sua 1\Iages
tadc o Imperador os officios do Pre.;iJente dessa pro
víncia tle 18 de Janeiro e d<~ i 7 tle Fev(~rci r o do an no 
findo, acêrca da falt~ de execução na arrecaJação dos 
2 %, direitos de exportação, estabelecidos pelo Alvará 
de 25 de ALril de 1818, sobre a arrematação uo páo 

I,:' 
f • 
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1Jrazil, c contrabando deste, feito na escuna Florinda 
pelo arrematante Francisco Alvares Pontes, a quem 
a mesma Junta havia relevado do pagamento daqudlcs 
2 %, assim como a falta de declaração elos mesmos 
a outros arrem:1tan1es daquelle grncro: houve o 
mesmo AUWlSLO Senhor por bem determin<:~r, por sua 
Immediata Ucsolução de 31 de Janeiro antecedente, 
tomada em consulta llo Conselho da Fazenda, que se 
estranhe a essa Junta, a falta de cumprimento as 
ordens respectivas á aneeadação dos direitos csta!Jele
cidos no di to alvará, e devida fiscalis<:~ção a bem da 
Fazenda PuLlica, fazendo~se suspeitar igual falta de 
exacção nas mais operações que estão a seu cargo, 
e que no importe total d:1 arrematação de mil 
quintaes de páo brazil, feita pelo dito Pontes, se de
ve accumular o resultado de 2 %dos sobreditos direitos 
devidos pe'la exportação, pratic::1nclo-se o mesmo, quanto, 
aos outros arrematantes, .João Alves .Martins & Irmãos, 
e Dourado, promovendo logo, e debaixo da sua res
ponsabilidade, a effectiva entrada de tudo o que de
verem, não ~ó do producto das suas arrematações, 
como dos direitos que não p:~garam, tendo-o devido fa
zer. O que se parlicipa ú mesma Junta para sua intcl
ligencia, e fiel execução. Albino Nunes de Aguiar a 
fez no llio de Janeiro em ,17 de Fevereiro de 1827.--
1\larcellino Antonio de Souza a fez escrever.-Marquez de 
Queluz. 

N. 23.-GUERRA-E:\1 :1.9 DE FEVEREinO DE 1827. 

Sobre a administr;J<~ão c regimcn do hospital militar de l\Iato 
Grosso. 

lllm. e Exm. Sr. -Foi prescn te a Sua I\Iagestaue o 
Imperador o seu otncio no. 4:1, YersanJo soln·e o acon
tecimento que tivera Jogar no Hospital .Militar, mo
vido por desintclligencia elos empregados delle, c 
querendo o mesmo Augusto Senhor, quo de uma voz 
cessem semrlhantes conflictos de jurisdicção sempro 
nocivos ao serviço pulJ! i co, Manda declarar a V. Ex.que o 
Hospital deve estar dclJaixo da administração do re
gimen do Cirurgião Inspector, que receberá as ordens 
do Presidente da Província, sendo comtuclo permittido 
ao Govcrnaclor d~\S Armas entrar, ver, e inspeccionar 
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o estado c tratamento dos enfermos, p:ua poder recorrer 
:10 Presidente sobre as mcdiuas, c pt·ovidencias que 
julgar ncccssarias. O que participo a V. Ex. p:tra seu 
conhecimcntol governo e exe~ução. 

Deus Guarue a V. Ex.-Palacio do Hio de Janeiro em 
19 de Fevereiro de 1827.-Conde de Lage.~J.-Sr. Presi
dente ela Província lle l\Iato·Grosso. 

N. 2(}. -JlARINHA.-Ku 20 DE FEVEREIRO DE 1827. 

Manda abonar aos soldados da Brigada de .Madnha sentenciados 
aos trabalhos do Diqno a ração de presiganga, e nada mais. 

Accusando a rcccp(ão do officio de V. S., com data de 
17 fio corrente, que serve de informação sobre a prc
tenção, que têm os soldados do. 2.u batalhão da brigada 
do suu commando, scnleneiatlos aos tralnlhos elo Dique, 
de receberem ctap:l, bom corno recebem os do 1. oba
talhão do mesmo corpo, em iguaes cil'cnmstancias; tenho 
de signifi(:ar a V. S., para sua intclligcncia, e governo, 
que Sua .Magestatlc o llllperador ordena, que todos os 
soldados da brigatla do com mando de V. S., que se 
acham nas circumstancias dos supplicantl's, sejam regu
lados do mesmo modo, vencendo a ração de prcsig~1nga, 
e mais nada. 

Deus Guat·de a V. S.- Paço, 20 de Fevereiro de 
!827 .- llfarquez de Maceyó.- Sr. Com mandante ela 
Imperial Brigada de Artilharia da 1\farinlla. 

N. 27 .-MARINHA.- EM 20 DE FEVEREiRO DE 1827. 

Prohihe a sabida de navios mercantes estrangeiros armados r 
com munições de guerra sem estarem autorizados pelos seus 
governos. 

Illm. c Exm. Sr.- Constando a Sua .Magestade o Im
perador que alguns navios met·cantes estrangeiros na
vegam armados, e com munições de guerra, sem se acha
rem para isso a utorizaclos pelos respectivos governos, 
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como cumpre, erJcsrjando o mesmo Augusto Senhor, fllW 
se evitem as consequpncias, que podrrn seguir-se de um 
senlelh;:nl.e abuso; ha por bem, qnc v. Ex. procedt'ndo 
ao m;;is escrupuloso exame a este rrspcito, dê as pl'ovi
dencias ncccssarias para que se não deixe jámais stilir. 
dos portos d!'ssa provinci::~ navio algum cslrang·eiro ar
mado, c com munições de gut>ITa, sem que apresf'nte 
uma autorização mui cl:1ra Jo seu governo; devendo os 
que a não apresentarem deixarem em deposito ;1 arti
lharia c munições que tiverem. O que participo a V. Ex. 
para sua intelligencia c execução. 

Dens Gnarde a V. Ex.-·- Palacio do Rio de Janeiro em 
20 de Fevereiro de 1827.- JJ!arqnez de J!aceyó.
Sr. Presidente da Província de .... 

N. 28.- FAZENDA.- El\1 23 DE FEVEREIRO DE 1827. 

Prohibe que se paguem as tropas com bilhete'! da alfanclcga. 

O Marquez de Qucluz, do ConseJh() de Sua l\lagest;lde o 
Imper;Hlor, Ministro c Secretario ele Estado dos Ncgocios 
da Fazemla e Presidente do The:c;ouro Nacional. Faço 
saber á Junta da Fazenda da provi ncia ele Pt·rna mbnco, 
que constando a Sua Ma1~estade o Imperador haver-se 
pago em l1i l h etes da AI fand ecp ao l1a ta lllão dt~ caçadores de 
primeira linh;1, cujo conselho d1~ administr;1ção, por 
ignorar as condições de tae:c; bili1etef', os deixúra de apre
sentar no devido temoo, existindo p<~r const'quencia no 
cofre do cli to corpo: houve por IJem onlenar, p()r Avisos 
de 12 de Julllo do anno antecedente~ e do 1. o tlo pre
sente Fevereiro, que a Jnnta pague e rccclJa os dito::; bi
lhetes, ficando na intelligencia de que deve abster-se de 
satisfazer a tropa por semelhante maneira. O que assim 
promptamente curnprir{l. Carlos .José Coel11Q a fpz no 
Rio de Jandro em 2:3 de Fevereiro dtl 1827.- Mar<~ellino 
Antonio de Souza a fez escrever.- Marquez de Queluz. 
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No 29o-GUERRAo- E'1 26 DE FEVEREIRO DE 1827. 

Approva as instrucções para a escripturação da Thesouraria 
geral das tropas da Côrte. 

Tendo Sua Magcstadc o Imperador approvado as ins
trurções inclusas, assignadas pelo Con t:.tdor ela ~o a 

Contadoria do Thesonro Puul i co, João Carlos Corrêa ele 
Lemos, para que sirvam a regular por ellas a escriptu
ração da Thesouraria Geral das Tropas da Côrte; e deter
minando o mesmo Augusto Senhor que se observem taes 
instrurções, remetto-as aqui inclusas, para que á vista 
dellas possa Vm o executar as ím pcriaes ordens o 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 26 de Fevereiro de 1827 o 
-Conde de Lages.- Sr. Thesour~iro Geral das Tropas da 
Cdrteo 

Instrucções para a escripturação da Thesouraria Geral das 
Tropas desta Côrte o 

~ 1. o A receita e despeza da Thesouraria""Geral desta 
COrte pertencente a cada mez será lançada em um diario 
rubricado pelo Contador Geral do Thesouro Nacional, em 
cuja eon tadoria se tomarem contas da mesma Thesou· · 
r a ria. 

§ 2. o O di to dia rio será escriptu r a do pelos commis
sarios assistentes, e na falta ou impedimento destes por 
alguns dos commissarios pagadores que o thesoureiro 
geral nomear, lançando-se na pagina esquerda todos as 
quantias recebidas do Thcsouro, e na direita todas as que 
se despcndcrem, com especificação do dia, mez e anno em 
que se fizer o p:1gamento, a pessoa a quem, o tempo a que 
pertence a clespeza, e a natureza della ; senuo as partidas 
da receita as.;;ignadas pelo commissario pagador que es .. 
tiver de cofre e as receber, e por quem as lançar, enume .. 
radas seguidamente de no o tem diante; praticando-se o 
mesmo quanto á despez;J, de maneira que o assento desta 
tenha sempre o mesmo numero do documento que o le~ 
galizJr, sendo as partidas de despeza sómen te assignadas 
no fim da pagina c do lançamcn to do dia por quem as 
escripturar. 

§ 3. o No ultimo dia de cada mez se fechará a conta do 
dia rio, e o commissario pagador que estiver de cofre con
tará o dinheiro nelle existente, em presença do Thesou
reiro, do Com missa rio assistente que ti ver o diario a 
seu cargo, e do Pagador que ha de entrar de cofre no 
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mez seguinte~ c se lavrará no mesmo livrn um termo 
em que se declare por extenso a somma da receita c 
dcspeza do mez, e o saldo existente, o qual, nos mczcs 
em que não dever entrar no TllCsouro, p:1ssarú logo a 
cargo do commissai'io que lw de entrar de cofre, lançan
uo-se por principio ele reccit:1 em livro novo, aflm de que 
o antecctlente possa ficar desembaraçado para se fazerem 
as conferencias que forem nece~sarias. 

§ ~.o As relações da receita e despeza que se remettcm 
diariamente á Secretaria de Est::~do elos Negocias da 
Guerra, serão extrahielas do diario, c quando succcda 
fazer-se algum pagamento depois daquella remessa, se 
não incluirá na relação do dia seguinte, mas far-se-ha 
uma relação addicional á do dia antecedente. 

~ o, o O Thesoureiro geral distribuil'á proporcional
mente pelos Pagadores e m:-~ is Ortlciaes os livros de notas 
das differentes classes e repartições que têm conta aberta 
com a Thesouraria, e os que. estiverem a cargo de um 
Official não passaram a outro snnão por impedimento 
ou falta, ficando respon~avel o Official que escrever qual· 
quer nota pelo prejuizo que dclla se seguir, quando sue
ceda ser errada, ou deixar ele notar e averbar no livro 
algum recibo ou conhecimento em que tiver posto a 
verba de- Notado. 

§ 6. o Haverá o maior cuidado em se notar com promp· 
tidão no assento de cada Olllcial, pessoa ou repartição, e 
segundo a ordem chronologica e seguida da escripta, 
todas as alterações que a respeito dellas occorrcrem, e 
assim mais todos os de"contos que-se lhes houverem de 
fazer, tanto aquelles que ficam no cofre, como os que ti
verem de ser enviados para o Thesouro e entregues e 
outras repartições, como são os meio~ soldos, o sello e os 
emolumentos das patentes; c as notas serão concisas e 
claras, para que o Officia I que ti ver de averbar um recibo 
conheça com facilidade a quantia que se deve pagar. 

§ 7. o Todos os vencimentos serão notados no livro em 
algarismo e em columna. sem interposição de notas das 
alterações, e logo depois de p:1gos, se averbarão á mar
gem direita da columna, deste modo- Pago em tantos 
de tal mez, documento n .... 

§ 8. o Os Com missa rios Pagadores e Officiaes apre
sentarão no ultimo dia de cada mez uma relação crassi
ficada dos pagamentos feitos em todo o dito mez, e aver
badas nos liv~os que tiverem a seu cargo, e cada parcella 
de despeza terá o numero do documento que a leg~Iisa: 
por estas relações reunidas, depois de conferidas com o 
diario e documento, se fará o ex tracto que deve a com-
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panhar parn o Thcsouro os mesmos documentos, os quaes 
irão cmmassaclos na mesma ordem seguida ela numeração 
com que foram pagos c-lançados no d íarío. 

~ U. o O Omcíal que notar um rcci!Jo, conhecimento, ou 
outro qualquer documento de clespeza, lhe assentará no 
alto, em fórma ele titulo, a dasse a quo pertence a des
peza, v. g., Estado-maior, Obras 1\Iilítares, Alugueis do 
casa, etc, e quando no vencimento se houver de fazer 
algum desconto quo passe a cofre separado, como o meio 
soldo, scllo, etc., declarará á margem do documento a 
quantia que se desconta e o liquiclo que se deve pagar; 
so o pagamento fór feito a prncuradores, se notará 
tambcm o numero, mez e anno do reciJJOjunto ao qual 
se acha em procuração geral. 

~ lO. Os meios soldos, o sello c os emolumentos das 
patentes, logo que se uescontarem, se bnçarão em um 
livro de receiL1, que terú tantas columnas quantas são 
as difl'erentes classes a que pertencem as quantias des
contadas, c além dí'llas, a da somma dessas quantias; as 
que pertencem á Fazenda Nacional descontadas no de
curso de um mcz se remetterão impreterivelmente ao 
Thesouro Publico até o dia 2 do mez seguinte imme
diZI to~ acompanhadas de uma lista das pessoas a quem se 
descontaram, e o posto respectivo á quo toca o desconto, 
com distineção dos meios soldos c sello ; c estas listas 
serão primeiramente coiJferidas com as que os Officiacs 
encarregados dos livros de notas elevem apresentar no 
ultimo clia de cada mez, dos descontos que, segundo os 
mesmos livros, se houverem feito. 

~ 11. O Com tnissario P<~gador que estiver de cofre 
não fará pag,uneuto algum sem que o documento esteja 
nnmerado com o numero immeuiato ao do ultimo docu
mento que ti ver pago e firmado com o :1ppellido do Com· 
miss-ario assistcn te ou Pagaclor que o haja lançado no 
diário, e não será lançado sem que o Thesoureiro, eu 
quem suas vezes fizer, o tenha firmado com seu appel· 
lido. 

~ 12. Não·se fará pagamento algum de vencimentos 
de pessoas que não estejam arregimentadas ou unidas a 
corpos de primeira linha, sem qne apresentem certidão 
de vida, salvo se forem geralmente conhecidas; e esta 
exigencia terá logar, ainda no caso do se apresentarem 
as ditas pessoas, quando prudentemente se dcsconflar que 
não são as proprias. 

3 13. Não sa h irá quantia alguma do cofre ficando nelle 
cautelas, ainda mesmo para pagamento do pret, mas só 
ã vjsta destes se poderá effectuar o pagamento; e quando 
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fõr tal a nrgencia que se não possa evitar a sabida de 
dinheiro por C;Jutelas, nc:-;te caso não se lançarão no 
diario, mas far-sr-lla lemlJrança em caderno separado 
e isto afim de haver uniformiuade no saldo do dito livro, 
e no cxtracto e documentos, pois que a cautela repre
senta dinheiro existente. 

Rio de Janeiro, 4 de Jaw•iro de 1827.- Jolfo Carlos 
Corrêa Lemos. 

N. :10.-F ~ZENDA.~El\1 2 DE JUARÇO DE 1827. 

Manda pôr á margem dos registros das ordens, a nota de quando 
são as mesmas entl'egues no correio. 

Os Contadores geraes do Thesouro Nacional tenham en
tendido, que de ora em diante á m::~rgern dos registros das 
ordens que se expedem para serem cumpridas na côrte, 
ou nas diversas províncias do Im per i o se deve pôr nota de 
quando são entregues no Correio para serem enviadas aos 
seus destinos. rrmettendo-me de tudo circu mstanciada 
relação no principio de cada mez para eu ficar intrirado 
do modo porque se cumpre esta determinação. 

R i o de Janeiro, 2 de 1\Ia rço de 1827.- Marquez de 
Queluz. 

N. 31.-FAZENDA.-El\12 DE 1\IARÇO DE 1827. 

Sobre o pagamento de propinas para luto aos empregados da 
Junta de Fazcnd~. de Santa Catbarina. 

O Marqurz de Queluz, do Conselho de Sua 1\'l:Jgestadc 
o Imperador, Ministro e Seerclario de Estado dos Nego
cios da Fazrada e Presidente do Thcsouro Nacional: 
Faço saber á Junta da Fazenda da província de Santa 
Catharina, que sendo prcsPute a Sua Magestade o Impe
rador o seu oflicio de 12 de Janeiro do corrente anno, em 
que, tanto pela ~ua parte, c rrspoctiva Contadoria, como 
da In tendeneia e Almoxarifado pediam por occJs ião da 
lamentaveluiortc de Sua Magestade a Imperatriz o al.Jono 
da ajuda de custo para luto de Suas Magr-stades Catholicas, 
já an tedentemen te requerida a exemplo da que tinham 
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ol,tido as Junt:-~s ele Fazenda de S. Paulo, c Rio Grandr, do 
Sul, e rcservatla para melhores circumstanrias, visto f!lW 
ora se consideram onerados de tars despezas p:1ra que não 
bastam os peq U1·nos ordenados: houve o Mesmo Augusto 
Senhor pol' bem determinílr, conformanllo-sc com os 
pareceres da Mesa do dito Tllrsouro que sejam pagas 
;\S ditas estaçõe-:, dos mencionados lutos, como s1~ tem 
praticado nesta Côrtr, fazendo-se a conta a razão de 
fi 0

/
0 

dos respPctivos ordenados, l1em entendido que se 
darão 77)000 de tal propina á aquelles empregados 
de cujos ordenados os rt>spcctivo::; ;) 0

/ 0 não cheguem 
nos ditos 7.,~000 como se dcclarn no Alvará de 29 de De
zt•mbro tle17õ3. O que se participa á mesma Junta para 
sua intelligcncia, c rxecu<:ão. Joaquim de Almeida 
S. Paio a fez no H.io de Janeiro em 2 de Marco de 4827.
João José Rodrigues Vareiro a fez escrever .-J.tlarquez 
de Qtteluz. 

N. 32.-FAZENOA.-El\16 DE MARÇO DE 1827. 

Sobre o pagamento dos ordenadm(dos professores do ensino pu
blico. 

O Marquez de Que luz, elo Conselho de Sua Magestade o 
Imprrador, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda e Pn·sidcntc do Thesouro Nacional: Faco 
saber~ Junta da Fazenda da provineia de Goyaz; qÚe 
Sua Mage~tadc o Imperador, tendo em consideração as ra
zões que pondrrou a dita Junta em seu officio de 2 de 
Dezembro de 1825, de se acharem em a trazo de paga
mento do"' sru-:, respectivos ordenados os professores de 
ensino publico., apt:Z<lr mesmo do seu pequeno numero, 
e limitados venrimeutos, e juntamente ao que a este rrs
peito foi de par(•cer o Conseiho Administractivo da dita 
província, sendo-lhe proposto o negocio: Houve o mes
mo Augusto Senhor por Lem,leterminar, conformando
se com a Mesa do dito Tl1esouro não obstante deverem ser 
pagos semelhantes crdcnados á custa das rendas do sub
sidio litterario, faç:t contemplar tacs professores con
juntamente eom os mais empregados no pagamento tios 
respectivos ordtmados, visto não serem de infct ior eon
dição, e nenhum inconveniente seguir- se desta medida 
para se proseguir na necessaria esr~ripturacão do que 
pertence á renda da collecta competente~ e como em caso 

n 
( 
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semelhante se llavia já concedido à Junta da Fazenda de 
Minas Gcraes pela ProvisJo de 28 de Abril de 182~. 
O qr1e se lhe participa para sua intelligencia e drvicla 
exe<:w'ão. João Josü de Br·ito Gomes a fez no Rio de Ja
neiro· em 6 de Março de !827. -João José Hodrigues 
Vareiro a fez escrever .-JJfarqttez de Q~teluz. 

N. 33.-FAZENDA.-EJ18DE 1\IARÇO DE 1827. 

Sobre a nomeação de guardas da Alfandega, e tomada de contas 
pelos empregados durante as tardes, mediante pagamento de 
gratificações. 

O Marquez de Queluz, do Conselho Llc Sua Mag~stade 
o Imperador, l\Iinistro e s~~crctario de Estauo dos Nego
cios da Fazenda c Prrsidente do Thesouro Nacional: 
Faço s·1ber á Junta da Fazenda da província de Pernam
buco, que recebendo-se os officios do Deputado extraor
dina rio dessa Junta, Antonio Caetano da Si I v a, de n. !ls 18 
e 20, sobro os guardas da Alfanclega das FazBndas, não pa
garem direitos c_omo os mais empregados nella, que não 
são proprietarios ou serventuarios vit:llicios~ pedindo 
esclareci mon tos a este respeito, bem como providencia3 
acêrca das representacões, por cópia, que tinha feito a 
essa Junta, annexas ao de n. o 20: houve Sua Mages.tade o 
Imperador por bem r e sol ver que os guardas, que vencem 
ordenados legalmente estabelecidos, devem servir por 
provisões annuaes dessa Junta, paga nu o os novos direi
tos, e assim todos os mais empregados nas repartições da 
Alfandega que não forem proprietarios ou scrventuarios 
vitalícios ; e outrosim ordenar que informe com toda a 
Lrevidade sobre o conteúdo nas ditas representações an
nexas ao incluso officio n. o 20, dando as razões, de não 
ter satisfeito ás requisições que menciona o dito Depu
tado, não tendo Ioga r a creação tcmporaria de uma nova 
Contadoria, havendo na actual desenove Officiacs, esco
lhendo-se dentre elles dous ou tres que unica e separa
damente se empreguem na liquidação, e ajustamento das 
ditas contas, ou trabalharem uas tardes, tão sómente os 
que forem nece~sarios, com as gratificações marcadas 
no Decreto de 26 de Julho de !802, estranhando-se á 
Junta a omissão o deleixo em promover nos seus devi-
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dos tempos, a cobrança e flscalisação das rendas que es
tão a ~eu cargo, devendo immcdiatamente cessar o exer
cício de Thcsourciro da decima, que conjuntamente 
s2rve o respectivo Escrivão, Joaquim José Ferreira de 
Carvalho. O que assim fielmente executará sem duvida 
alguma. José Maria Xavier de Oliveira a fez no H. i o ele 
Janeiro em 8 de .Marco de 1.827 .-MarGellino Antonio de 
Souza a fez escrever.'- Marquez de Qneluz. 

N. 3'1,. -MARINHA. - Ei\1 10 DE :\IARÇO DE 1.827. 

Dá providencias acôrca do abuso que se pratica no fabrico dos 
navios de guerra, determinando a respeito, em quanto se não 
estabelece um systema conveuieut~. 

Conslanllo a Sua l\lages ta de o Impera dor o abuso pra
ticado com o fabrico dos navios ele guerra, todo elle 
em Lletrimento da Fazenda c serviço, como ultimamente 
aconteceu com uma çscuna que fabricou no IH o da Pra L1, 
veiu ao lHo de Janeiro, novamente fabricou, seguiu ao 
~branllão, tornou a fabricar, c finalmente Yirou de 
crena, e fabricou ele novo no Pará~ e outra dita que 
acabando de fabricar no Pará, sahimlo logo, arribou no 
fim de seis dias com agua aberta ; determina o .Mesmo 
Augusto Senhor qnc em quanto senão dão as providen
cias para ficar estabeleeido um systema conveniente, se 
observe o seguinte. O constructor de qualquer arsenal 
eleve logo que se ~wabe o fabrico ele um navio formar 
duas parte.:; nas qnaes declare o fabrico feito, o estado 
em qne Hca o navio e quanto tempo suppõc poclcrú 
passar sem se lhe tornar a mcchcr-E::tas duas partes, 
uma StJrá rcmcttiua á Secretaria de E~taclo, c outra será 
entregue ao carpinteiro do navio, o qual tt·m obrigação 
Lle apresentar ao constructor do arsenal aonde o nario 
de novamente precise fabricar- O constructor quando 
fôr examinar um falJrico ele qualquer navio que pede o 
concerto~ fará este exame com todo o escrupulo, atten
d(mclo ao ultimo falJrico feito, e por tal exame, e pelas 
novas causas de que tambem será informado pelo car
pinteiro do navio, decidirá se tem Jogar o novo fabrico, 
o qual só com esta declaração poderá ser feito, empre
gando-se neste caso o maior cuidado para que a obra 
fique de tal modo concluilla que não necessite de rc-

("' 
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forma no Porto para onde tenha de dirigir-se o navio, 
fir,antlo assim ao mesrno tempo prevenidos os inr.onve
nientes que a Fazenda e ao serviço nacional c impe
rial resultam de snnwl han tes reformas em todos os por tos 
como ató agora tnm succedido.- Finalmente Sua Ma
gcstade I1rlperíal encarrega mui particularmente da exe
cução dc~tes artigos ao Inspcctor do Arsenal da Côrtl~, 
e aos Intendentes das proviru;ias, e lhes ordena que 
tenham sempre em considera~ão que cst:Js disposições 
são para evitar abusos, e não pa1·a que deixe de se fner 
os fabricas neccssarios; inculld.Jindu-os Lambem de fazer 
chegar a sua províneifl, o conhecimento de qualquer 
fabrico, intempesti \'amt·ute requerido pelos comlllan
dantcs, assim como tambem o mais fabrico qne fez o 
construdor que anteriormente fabricou o naviu em 
questão. O que tudo participo a V. Ex. para sua intelli
gcneia c execução na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a V. Ex .-Paço em lO de Março de 1~27. 
-Marque.z de .Maceió.-Sr. Prcsiuen te da Provinda de .. 

N. 3~.-FAZENDA.- E~I i~ DE lUAllÇO DE 1827. 

Declara que nenhum Tribunal se salva da culpa quando se am
pará com o escudo da clesolJediencia ou negligencia de seus 
subordinados. 

O Marquez de Qneluz, do Conselho de Sua Magestadc o 
Imperauor., Ministro e Secretario de Estado dos NegoGios 
ela Fazenua e Presidente do Thesouro Nacional: Faeo 
saber á Junta da Fazenda da província da Bahia qÚe 
Sua Magestaue o Imperador a quem foi presente o seu 
officio de 29 de Janeiro ultimo, no qual expoem as dilli
culdades que encontra no cumprimento da Provisão de 
3 de Agosto do anno antecedente na parte que respeita 
a incumbencia eommettida ao B1rão de Bussche, com
mandante do corpo de engenheiros dessa província, 
afim de proceder ao exame, uwdição e avaliação dos ter~ 
renos que serviram de trincheiras no tempo da guerra 
com a HolLmda, pelos mo ti vos exarados no mesmo of
ficio, c documentos annexos, bem como a1·êrca de Eu
zebio Vanerio, interprete de línguas na Alfandega dessa 
cidade, encarregado de fazer os mappas de importação 
e exportação do anno de 1~25, apresentando sómente 



DO GOVERNO. 31 

parte deste, escuzan<lo-se de continuar na expedição 
dos outros : Ha o Mesmo Augusto Senhor por bem or
drnâr, se communique á Junta que clla responder:t pela 
inexecução da ordem que lhe foi dirigida se o não fizer 
no m:-~ is ~.:urto espaço de tempo possi vel : que um Tri
lmnal nunra se salva da culpa, quando se ampara com 
o escudo da clesobrdiencia, ou negligencia de seus sub
ordinados, tendo elle os meios nccessarios para fazer 
executar os seus mandados: que é tom esta especie de 
jogo que se paralysam os negoeios publicas, principal
mente em província-; distant(·s da Côrte : que execute a 
referid~J Provisão. O que se lhe participa para sua in
telligencia e governo.-Carlos José Coelho :1 fez no Hio 
de Janeiro ení iõ de Março de 1827.- Marcellino Au
tonio de Souza a fez escrever .-Marquez de Queluz. 

N. 36.-FAZENDA.-EM 16 DE l\IARÇO DE 1827. 

Sobre os direitos de ancoragem que pagam os navios estran
geiros. 

O l\'larquez de Queluz, do Conselho de Sua l\lagestade 
o Imperador, Ministro e Secretario de Estauo -dos Ne
,:rocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacional: 
Faço s:1ber á Junta da Fazcnua Publica da provineia do 
Pará, que Sua .Magestacle o Imperador, deferindo o re
querimento de Miguel de Souza M::~chado, eonsignatario 
do bcrgantim portuguez Prazeres e Triumpho~ dirigido 
por essa Junta em officio de 30 de Agosto do anno an
tecedente, a respeito da tluvida rrue se offcreeeu ao dito 
consignata!'io de de\'Cl' pagar na Alfanclega dessa cidaJe, 
os direitos de ancoragem que pagam os navios estran
geiros, o que não obstante assentá r a a mesma Junta de 
manJar desembaraçar os despachos uo bergantim, pres
tando fianca idonea aos mencionados direitos até a de
cisão dr,ste· negocio: ha por lJem ele terminar que se ob
serve o que consta da informação do Juiz interino da 
Alfandega desta Côrte, soLrc este objetto, inclusa por 
cópia assignada pelo Contador Geral respccti v o. O que 
assim cumprirá.-Antonio Lourenço Pereira de Car
V()lho a fez no Rio de Janeiro em 16 de Março do 1827. 
-Marccllino Antonio de Souza a fez escrever.-Mar
quez de Queluz. 

I ) } 
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Inforntnção n que se rerere n provi!§ào achna. 

Nesta Alfandega não se recrbnm os direitos de an
corJgem~ que consistem em lhODO diarios, que pagam 
as embarcações estrangeiras, mas é no despacho marí
timo onde clles se pagam: com tudo sou informado, rruc 
os navios portugtwzes estão pagando a ancoragem sem a 
menor duvida, pois é claro quo o trataclo de 29 de Agos
to de 1825, os não relevou deste direito~ quo é extensivo 
a todos os navios estrangeiros, mas só reduziu os direi
tos de consumo, baldeação, e reexportação ao antigo es
tado ele -í e Hi 0

/ 0 , quo pela guerra se tinha alterado a 
24, c a ã %, é o que po~so inform(lr a V. Ex. 

Alfandegado Hio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 1827. 
-0 Desembargador Juiz ela Alfanclcga Antonio Geraldo 
Curado de Menezes.- Está conforme, Marcellino Antonio 
de Souza. 

N. 37 .-GUERRA.-E:u f7 DE IIIAnço DE !827 . 

.Manda alJonar uma diarla a todos os prisioneiros do gnerra, 
recolhidos ás fortalezas. 

Ordenando-se nesta clJ ta, que pala Thosouraria Ge
ral das Tropas da Cdrle se abone a todos os prisioneiros 
de guerra, que vierem rcmettidos do sul e forem rcro
lhiuos ús diiiercntes fort1lezas Llestc porto, à vista de 
relações dos almoxarifes das respectivas fortalezas, aos 
Offi~..:iacs de patente, adiaria de (juatrocentos reis, e aos · 
Oflldaes inferiores e soldados os soldos Gorrespondentes; 
tenho de o communicar assim a V. Ex. para seu conlJC
cimento, e afim de expedir neste sentido as necessarias 
ordens aos Governadores das fortalez·ts, onde existirem 
taes prisioneiros. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço em 17 de Março de f827. 
-Conde de Lages. -Sr. Governador tlas Armas ela Pro
víncia de ... 
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N. 38 .-GUERRA -El\I 1. 7 DE l\IARÇO DE 1.827. 

Manda que os professores das escolas de ensino mu tu o remettam 
de seis em seis mezes uma conta circumstanciada do estado 
das mesmas escolas. 

Illm. c Exm. Sr.- Besolvendo Sua l\Iagestade o Im
perador, que os professores das escolas de e:o.sino mutuo, 
mandadas estabelecer nas differente.s províncias do I m
pt~rio remott:un de sois em seis mozcs aos Directores tlas 
escolas do ensino mutuo da Côrte uma conta circums
tanciada, em que declarem o numero Je discipnlos, sua 
applic<IÇão c aproveitamento, com as observações sobre 
a maneira de melhorar e adiantar tão uteis escolas sob 
pena de srrcm suspensos os professores que f ai ta rem a 
dar semelhante conta: tenho de o communicar assim a 
V. Ex. para seu conhecimento e devida execução, 
cxpedinuo as ordens precisas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio do Janeiro 
em 17 ele Março ele 1827.- Conde de Lages. -Sr. Pre
sidente da Província de .... 

~ 

N. 30.-JUSTIÇA..-PROYISÃO DA 1\IESA DO DEZElVIllARGO 

DO PAÇO.-E1\I 2i DE l\IARÇO DE f827. 

Sobre o exercício do logar de carcereiro da cadea. 

D. Pedro, pela graça de Deus, o Unanime Acclamação 
dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Per
petuo do Brazil: Faço saber a vó.,, Juiz de Fóra, 
Vereauores e mais Olficiaes da Ca mar a d l villa de 
Santo Antonio de Sá, que scntlo vi:'ito na .Mesa Jo 
Descmbargo Jo Paço o vosso oflido de 2.7 de Janeiro 
do correute anno, em que se me pedia providencias 
sobre a cliftlculdade que se encontrava no provimento do 
oHieio de carcereiro dessa villa~ á qne andava anne:xo o 
de porteiro~ porquanto era fallecido o quo os servia, e 
Hão h a via quem os qulzrssc exerter em consequencia do 
modico ordenado do 2.0#000 :10 Carcereiro e 7aooo ao 
padeiro: hei por bem, em deferimento ao mesmo of
ficio, ordenar-vos que o Alcaide do Juizo sirva de car
cereiro, c quando e~te não soja capaz para tanto, que 
devem ser constrangidos a isso outros quaesquer officiaes 
de justiça, e na sua falta qualquel' pessoa do povo, re
portando-se este serviço pelos mais capaze3. Cumpri-o 
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assim. O Imperador Constitucional c Defensor Perpetuo 
do Imperlo do Brazil o mandou pelos Ministros abaixo 
assignados, do seu Conselho e seus Desemburgadores do 
Paço.-Henrique Anastacio de Novaes a fez no Hio de Ja
neiro, aos 21 de Março de 1827, 6. o da Imlependencia e 
do Imperio. -José Caetano de Andrade Pinto a fezes
crever. -Claudio José Pereira da Costa. -Sebastião Luiz 
T'inoco da SU.va. 

N. 40.-FAZENDA-EM 26 DE 1\IARÇO DE 1827. 

Declara não feriados nas Juntas de Fazenda os dias i a 6 de Janeiro 
como se pratica no Thesouro. 

O Marquez de Queluz, do Conselho de sua Magestade o 
Imperador, Ministro eSecretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacional : Faço 
saber á Junta da Fazenda da província de ........• 
que expondo o Deputado extraordinario ela Junta da Fa
zenda de Pernambuco, Antonio Caetano da Silva~ serem 
os ultimas dias de cada anno, e os primeiros elo anno se
guinte, os de maior trabalho, para as Juntas de Fazenda, 
e suas Contadorias, por ser o período em que se fecham 
as contas da receita e despeza, ailm de se promptificar 
o balanço e mais trabalhos, para serem remettidos nos 
primeiros dias de Fevereiro em conformidade da Pro
visão de 3 de Agosto, não podendo por consequencia_, 
serem feriados os dias uteis, que decorrem de 1. o a 6 de 
Janeiro: Houve Sua Mages tatle o Imperador por hem 
resolver que se observas:"e o mesmo, que se pratica neste 
Thesouro, aonde não são feriados os mencionados dias, 
mórmente havendo de promptificar-se trabalhos taos, em 
observancia das ultimas Ordens que se lhe tem expedido. 
O qu.e igualmente se participa a essa Junta, para sua in
telligencia e execução.-Carlos José Coelho a fez no Rio 
de Janeiro em 26 de Marco de 1827. - Marcellino An to
nio de Souza a fez escrever- Marquez de Queluz. 
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No 41.-MABINHA-E~I 26 DE l\IARÇO DE 18:!!7. 

Sobre o fornecimento de fardamento ás praças de artilharia de 
posição, o aos recrnlas. 

Sua ~lagcst<ule o Impcrallot', tomando em consideração 
o que V. S. representara em sou ofTicio de 13 do cor
rente, ha por bem, roborando o que a V. S. vocalmente 

·se ordenar a no dia L o, que as praças de artilharia de po
sição, aggregatlas a sua brigada sejam municionadas com 
o mesmo uniforme de que esta usa; ordenando outro
sim, que com os recrutas se pratique o mesmo que no 
e'(ereito, dando-se-lhes um fardamento do policia por 
uma vez, além dos vencimentos onlinarios de fanlamen
tos; e approvando tls outras alterações que V. S. a res
peito deste propõe no citaJo ofTicio (á cxcepção do uso 
de polainas), llcvenuo furnccercm-sc botins curto.s, ou 
sapatos altos. O qne participo a V. S. para sua intel
ligencia c ex e c uçiTo. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 26 de Março de 1827.
Marquez de Maceyó. -- Sr. Commandante da Imperial 
Brigada de Artilharia da Marinha. 

Representação a (fUC se rerere o aviso achna .. 

lllm. c Exm. Sr. -Preciso informar a V. Ex., tiUC 
senclo a maior parte dos ~olclados das guarniçües dos 
narios de guerra, ultimamente entrados neste porto, 
dos libertos do 2. o corpo de artilharia de posit)Io, ag
grcg;idos ú brigada ; e scnuo preciso <lar-llles roupa, c 
fardamentos, eu tenho principiado a cumprir a ordem 
Yocal, que V. Ex. me clcu no dia 1. o elo corrente, man
tlando-os municiar com o mesmo uniforme da Lrigada: 
esta medida, cuja utilidade cu já havia rcprcscn ta do, era 
ag·ora indispcnsavel_, por se ter romcttiLlo para o Sul 
tudo o quo h a via de g(mcros recebidos para os lilJcr tos; 
c por cu ter feito instar o pedido, qnc os batalhões 
tinham feito Lle mais gencros proprios para o uniforme 
de que os libertos Wrn usado, e que conforme a prc
ci tad:t ordem deve mudar. 

E' porém nrce~sario uma pcqucn:t alteração na dis
tribuição dos fanL1mcntos, de que resulta o asseio (los 
soldados, c não prf'jnd ira á Fazenda Pnbl ica ; e vem a 
:;cr, que ás r('LTutas se cl~~~ como se faz no Exercito~ um 
f:lrflamcnto de policia por uma vez, além dos vencimen
tos orclinarios elo fardamento; porque na brigada este 
fardamento de policia tem até agora sido descontado nos 
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vencimentos futuros, o que prejudica ao soldado e ao 
asseio com que se exige qur el!P :1ppareça: 2. 0 devendo-se 
dar pelo plano quatro pares ele botms em dous armas, e 
sendo este calçado improprio pnra todo o ser v iço, tanto 
de quartel, como de bordo, não sendo o das guardas, ou 
diligencias; é preciso substituir a dons pares de IJotins, 
dous de sapatos, e omittinclo as meias que ao pres!mte se 
lhe dão, e que pouco servem, ou duram ao soldado, dar
se-lhe com os sapatos polainas de panno preto pnra o uni
forme ele calça azul, e para o serviço tle quartf'l; afim de 
que os soldados não anuem com as perms descobertas, o 
r1ue não é mui to dcrcn te: a di f'fcrença ele preço dos sa
patos a botins, e o !1UC se lhe dava para as meias, chega 
para a.3 polainas; c o ~oldi!do nca muito melhor arran
jado: espero a decisão sobre f'Ste ohjecto; para ordenar 
que se cuide em novo· pedido de generos; porque os que 
existem estão se manuf:1cturando com a mJior .·eleriJade, 
a ver se de uma vez se consegue. o asseio, e uniformidade 
do corpo.- Deus Guarde a V Ex.- Quartel do Com
mando da Imperial Brigaua de Artilllaria da .Marinha, 
!3 de Março de 1827.- 111m. o Exm. Sr. 1\Iarquez de 
I\Iaceyó.- José Joaquim do Couto. 

N. q,2.-l\1ARINHA.-EJU 27 DE !hnço DE 1827. 

Sobre a expedição dos passaportes dos navios estrangeiros. 

lllm. e Exm. Sr. -Não comprehendendo os passa-· 
portes dos navios estrangeiros, que têm jú sido apre
sentados nesta Secretaria de Estado, em virluclc do 
Aviso circular ele 20 do mez passado, a declaração do 
numero de inclividuus da tripolação do navio, a que 
pcrtenr~cm, e torn:,mlo-se portanto dis1 ens 1vel n apre
sentação de um tal clocumento. T(~lll Sua MagesLlde o 
Imperador resolvido, que por substituição ao lll!'Stno, e 
nlém dos antigos documentos, se exijam os que ronst~1m 
dos trcs furmularios juntm. O qnc participo a Y. Ex. 
para sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- P llaeio elo Hio de Janeiro 
em 27 de Março dt~ 1827. - .Marquez ife Macey6. -Sr. 
Prcsü1cnte da Província de .... 
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Formulat"ios dos docun1cntos que alétn (los <lo 
costtune se de,'enl apresentar na n1.esa do des~ 
pacho nuu·itin1.·• .. e na Secreta1·ia de l<~st;ado 
par-a se lnvr~arenl os (Utssap<n•t;es de na,'ios 
estr·u n g·eh~os. 

1. o Formulario.-Eu F ... Consul de .•. nesta Córte, 
etc. Certifico, que o navio.... do .... toneladas, do 
qual é mestre F .... actualmcnte ancorado neste porto, 
é de nação ..•. tripolado e navegado conforme as res
pectiva~ leis: Certií1co mais, que o dito navio tem .... 
peças (ou não está armado), c qtw rJUan~lo entrou neste 
podo tinha .... pessoas de tripohç:lo. Em fé do qne 
p:1ss.,i a presente. qtte assignci e selld com o se! lo deste 
con..:ul;ldo.-Hio üe Jmeiro, .... , de ... dc18 ..... 
(A~si~natura do Consul). 

2. o Formubrio.--No dia da da ta deste pessoalmente 
compareceu perante mim F .... Consul .... nesta Côrtc 
F ..•. mestre elo navio ela nação .... que jurou sobre 
os Santo;; Evangelhos, que tem a mesma tripolação 
abordo do dito navio, que Linha, quand0 entrou neste 
porto (ou augmcntou .... praças ou substituiu ns qpe 
lbc faiU1ram por outr·as) sondo o rol ela equipagem j~mto, 
asslgnado por c!le~ urna verdadeira lista da tripolação 
pcrtencentt~ ao referido navio. ----Assignatura elo mcs~ 
tre.-Jurado perante mim.-Rio de Janeiro .... de .... 
de 18 .... -(Assigilatura <lo Consul). 

3. o FormuLlrio.- Consulado de .... Rio ele J:lnet· 
ro .... de .•.. de 1.8 .... Hol da equip:tgcm do navio .. .". 
de nação ... F .... .Mestre .... Nação .... F .... etc. 

Certifico, em como a presente é cópi::~ verdadeira do 
rol da equipagem elo dito navio, tlo que é mestre F •.•. 
(Assigna tura d"o Consul.) 

N. ~3.-FAZI!:NDA.- Kv 28 DE JH\RÇo DE 1827. 

Sobre o vencimento que devem perceber os commandantes de 
armas, para cavalgaduras c para aluguel de cas:ts de sua 
residenci~. 

O l\Iarquez de Que luz, do Conselho de Sua Magestadc 
o ImperadoJ·, Ministro e Secre:ario de Estaclo dos NeJ:?"o~ 
cios da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacional. 
Faço saber :'1 Junta da Faz1•nrla ela província do Ceará~ 
quo havendo-se remcttido á Secretaria de Estado dos 
Negocios da Guerra, os seus officios ns. 36 e 39, por 1 lw 

I.-:' 
l. ,/ 



38 DECIStíES 

~ertcncercm ag conccrnentrs decisões, particip:mtlo n 
Lsto Thrsouro as resoluções que houvessem de trr : 
houve Sua Magostade Imperial por bem deel:1rar, por· 
Aviso ele iü do presente, expedido pela mesma Serre
daria de Estado, que o Commandante das Armas, eleve 
pe-rceber o vencimcn to de c a valgatluras como Comman
pantc de corpo; e quanto ao equivalente de aluguel do 
casas, para seu quartel, vi~to não haver ahi cdificio al
gum da Fazenda Nacional, para esse destino, a Junta 
lhe arbitre uma quantia de dinheiro, na razão do preço 
dos alugueis das casas na capital dessa província. O que 
assim cumprirá. Antonio Gomos de Oliveira a foz 
no Rio ele Janeiro em 28 de 1\iarço elo 1827, 1\far-
cellino Antonio de Souza a fez escrever. - Marquez de 
Queluz. 

N. 4'L-11\fPERIO.- El\I 2 DE ADniL DE 1827. 

Approva a allera~ão nas horas das aulas de arcllitcctura. o dese
nho 11guraclo na Academia das Dellas-Artos. 

Reconhecendo, pelo quo Vm. expõe no seu officio 
de 27 do mez proximo passildo, a utilidade quo resulta 
elo se mudar a hora da aula de architectura tlanclo-sc do 
manhã todas as lições que se dão :-~gora de tarde, a cujo 
1lm propõe o ter exercicio a nula de desenho de figura 
nas segundas, qunrtas, e sext:1s~ e de architcctura~ nas 
terças, quintas, c sa bbados; H a por bem Sna Magestade 
o Imperador, approvar a proposta da mudança das horas 
e alternativa das lições, por se esperar que tirem assim 
maior proveito os alumnos da mesma Academia. O que 
participo a Vm. para sua in telligcnr.ia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paco em 2 de Abril de 1827.
Vtsconde de S. Leopoldo .-Sr. Director da Academia das 
llellas Artes. 
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N. MS.- GUERRA.- E:u 21 DE ABRIL DE 1827. 

Declara qne a nomeação dos commandantes dos districtos é rla 
attribuição dos Governadores das Armas, c as dos commissa• 
rios de policia dos Presidentes de província. 

Illm. c Exm. Sr.- Levando ao soberano conheci
mento de Sua Magestade o Imperador o officio de V. Ex. 
n. o 4. sobre a competencia da nomeação dos commandan
tcs p:1ra os clifferentcs districtos dessa provineia, e re
solvendo o mesmo Augusto Senhor pertencer esta attri
buição ao Governador das Armas 3 tanto mais que clla 
não priva os Presiclentrs o nomearem commissarios de 
policia nos mesmos districtos, como se pratica nos desta 
Côrto, o communico assim a V. Ex. para seu conheci
mento e governo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro, 21 
ele Abril de 1827 .-Conde de Lages.- Sr. Presidente da· 
Província de Pernambuco. 

N. l!G.-JUSTIÇA.- E:u 2G DE ABRIL DE 1827. 

Resolve duvidas sobre a marcha c decisão de um processo de 
devassa. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo levado á augusta presença 
de Sua l\lag;estado o Imperador o officio de 2 do Janeiro 
do corrente anno, em que V. Ex. dá conta de ter-se 
concluído a devassa pelos acontecimentos que tiveram 
lagar na villa ele Cametá e as duvidas que lho occorre
ram sohre a marcha e decisão desse processo, cumpre
me responder a V. Ex. que achando-se concluída a 
sobredita devassa, nacla mais resta que fazeJ-a V. Ex. 
logo remetter á. Junta da Justiça dessa provincia para 
nrlla se proceder immediatamcnte contra os réos na 
conformidade dn sua earta constitutiva, formando-se aos 
mesmo~ réos o competente processo para serem julgadoR 
como f6r dejustica, fazendo-se supprir préviamcnte para 
a neces~aria validade segundo a Ord. Li v. 1. o Tit. i. o 

~ 1.2 os defeitos que nos termos da mesma Ordenação 
poderem occorrer, e observando-se finalmcn te acêrca 
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dos sentenciados ú pena capital, o di~posto na Carta de 
Lei de H dr Setembro do anno antecedente, de que se 
rcmettem quatro cxemphlrcs. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio elo Hío dfl Janeiro 
em 26 de Abril de 1.827.- Visconde de S. Leopolclo.
Sr. Presidente da Provincia do Pará. 

N. 47.- IMPERfO.- El\1 30 DE ABRIL DE 1827. 

Approva a fundação da Sociedade para soccorro do~ pintores in· 
digentes, e dos estatutos para ella organisados. 

Levei á presença de Sna Magestade o Imperador o offl
cio de V. S. de 26 do corrente, c o requerimento dos 
pintores estabelecidos nrsta Côrte, em que pedem o im
perial beneplar,ito para a institaiçfio ele uma sociedade 
que tem por fim soccorrer os indigentes d;1 sua arte_, 
com os fundos de uma caixa pia regulada pelos estatu
tos que ajuntam. E houve por· bem o mesmo Augusto 
Senhor a pprovar a formação da sociedade com os re
feridos esta tu tos. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 30clc Abril de 1827.
Visconde tle S. Leopoldo.- Sr. Intendente Geral da 
Policia. 

... .. AJV\J\f\f\JV"'-

N. 48.-l\IARINHA.- EM 2 DE MAIO DE 1.827. 

Manda que o Ajudante do Auditor Geral de Marinha, se incumba 
de todos os trabalhos a cargo do mesmo Auditor, quando elle 
por impedido os não possa desempenhar pessoalmente. 

lllm. e Exm. Sr. -Resolvendo Sua 1\fagestade o Im
perador, para a mais breve execução das diversas dili
gencias, ordenar ao Auditor Geral de Marinha, que o 
Ajudante que ao mesmo se dera para o coadjnvar nos 
consdhos de guerra, possa ser igualmente incumbido 
de todas as outras commissões a cargo elo referido Au-
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ditor, uma vez que este por impedido as não possa 
clesernpenh:1r wssoalmente, tenho de con1municar hto 
mesmo a V. Ex. p tr·a :-;ua inklligcncia c governo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paco em 2 de Ma i o de 1827. 
-llfarqnez de 1Jlacey6.-Sr. ItÚendente da Marinha. 

N. !19.- ll\IPERIO.-CONSULT:\ DA 1\IESA DO DESEl\IBARGO 

DO PAÇO EM 7 DE J\IAIO DE 1827. 

Denega insinuação a uma doação feita por pessoa fallecida) por 
não poder ella ter logar depois da morte do doador. 

Sobre o requerimento ele Francisco Di:-~s de Castro, 
em que pede a insinuação de uma morada do casa que a 
sua mulher fizera sPu tio, o falle, ido Antonio Rodri
gues de Miranda; depois de y;1rias informações do Ouvi
dor ela com;1rra, c J"('sposta elo Procurador d;1 Coróa a 
favor do supplicante, dPcicliu o tribunal que não tinha 
Jogar a insinu;1ção depois da morte do doador. 

Em seguimento baixou á Mesa com aviso da Secreta
ria de Es,taJo uma representação do supplicante dirigi
da á Camara dos Deputados, queixando-se de não .'ler 
deferida a sua supplica; e dando-se novamente vista ao 
Procurador da Corôa, este reportou-se á sua primeira 
infürmação. 

O que visto, parece á Mesa o seguinte: A necessidade 
da insinuação seria um ataque ao direito da proprieda
da, e á livre disposição que todo o cidadão deve ter no 
seu patrimonio, se a experiencia não tivesse feilo co
nhecer qne era de absoluta necessidade ir á mão ás ge
nerosidades inconsideradas, e contra as quaes não ha
veria remcdio no caso de arrependimento, muito prin
cipalmente quando atterrados com as icléas da supersti
ção prodigalisavam seus lwns em tlcsproveito d(ls seus, 
com offensa das leis elo sanpue, e dtreitos da razão. Era 
ao começo, e segundo a doutrina romana, praticado 
este acto de insinuação, com as ceremonias pres
criptas, perante os Juizos, ficando em suspenso a liber
dade, até adquirir vigor pelo acto judicial. Constan· 
tino Ma.º;no foi o primeiro que assim o mandou no L. i 
coei. Tlleodos. de Donat , c ahi veja-se Gothefredo. 
São tr es as razõe~ aponta das pelo anno tador dP Stru
vio no logar sujeito elas doações, referindu-se a chusma 
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de doutores: l. 0 , a deliberação, que póde o doador 
tomar neste intervallo, ela convcniencia ou desconve
nioncia do acto par a se arrepender ; 2. o, par a mostrar 
sua perseverança ; e 3. o, para remoção de fraude ou fal
sidade, A constituição do Const~mtino so1Ircu a altera
ção Thooclosiana eJustinianea; porém a determinação ele 
Theodosio, com a modificação da quan tida do nella pres
crípta, passou para a legislação portugucza, sem mais 
outra alguma excepção que a das doações regias, tirada 
da modificação Justinianea, que era assás mui extensi
va de exccpções, que só teve por objecto a utilidade 
commum e socego dos cidadãos. 

A expedição das insinuações passou dos Juizes para os 
Reis. e sendo ao principio expedidas dircctamente por 
El-rci, passaram depois ao expediente dos Trilmnaes, 
como se vê na Ord. AfTons. L. t.o tit. 4. o§ 26, e L. 4. o 
tit. 68 in princ. Duas cousas se procuram saber nas insi
nuações: f. o, se h a herdeiros legitimas, e se estes con
sentem; 2. o, se ha indusimen to, arte, engano, prisão, 
modo ou conluio, e se o doador lhe praz que se valido o 
acto. São as palavras ela indicada Ord. do tit. 68. 

Esta declaração do aprazamcnto não a póde fazer o 
doádor morto, nem fazer effcctiva declaração da perse
verança da sua vontade no momento em que entra a au
toridade publica, fechando a porta ao arrependimento, e 
tornando àquelle acto valido, com o cunho da fé publi
ca. Não podia o Tribunal arrogar-~o a dispensa destas 
formalidadés, sem excesso nas suas attribuiçóes; e ha 
mister uma- lei clara. revocatoria na hypothese do doa
dor morto. Nem é admissivel ficção ou presumpção 
tirada do seu silencio, c da não opposição dos herdei
ros, já porque se não mostra v a uma prova de habilita, 
ção de unicos herdeiros, o que só agora junta, e porque 
no caso de quererem annuir ás beneficas intenções do 
doador falleciclo, podem fazer a doação em seu nome, 
com um acto posterior, e seguirem-se as formalidades 
com a nova escriptUf'.'l, pois a que apresenta de appro
vação agora neste requerimento, não pódc sanar. 

Estas são de sobejo em abono da decisão negativa do 
Tribunal, e são razões apropriadas, quando se pedir a 
insinuaçi:io do doador morto dentro do prazo da lei, 
porque contra a pretenção presente ha a lei, que já de
clarou nulla a mesma do(lçi:io, porque excedeu o prazo 
prescripto na Lei de 25 de Janeiro de t775, no 2. o idem. 
-Onleno-c impondo pena no 4. a item, a quem allegar 
e julgar o contrario; e a lei só por outra se revoga : 
c o t1ecreto do lnpso de tempo não revoga expressamente 



DO GOVERNO. 

esta lei, como era indispcnsa.vcl. E' por tmlo indofcri
vel o rrquerimento, e este o parecer. Rio fle Janeiro, 2?() 
<lr Alw i l de 1R27. 

Resoluç1To. 

Como parece ú Mesa .-Pnço, 7 c1e Maio ele 1827. 
Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Visconde de S. Leopoldo. 

N. ;jQ.- JUSTIÇA.- E:\1 1.2 DE MAIO DE 1827. 

·Manda que as precatarias e a c tos judiciaes com destino ao reino 
da Fran~a, sejam dirigidos por intermedio do Ministerio de 
Estrangeiros. 

Sua .Magestadco Imperador manda rcmetter a V. S. a 
carta precataria citatoria inclusa, quo a requerimento da 
vi uva ele Antonio Luiz Ferreira üe l\Ienczcs foi expc(li
da pelo juizo dos orphãos desta cidade, para serem cita
(los em França Antonio c José do Menezes; bom como a 
CÓ[Jia do officio do Vi~conde da Pedra Bt·anca, nosso Mi
nistro naquclla Côrte, quo a ()Companhon, para que 
V. S. faça enviar tudo ao Juiz closürpl1ãos, aclvcrtindo-o, 
assim como a todas as mais autorítlaclc;;, que para o fu
turo, que quando tenbam de dirigir quaesquer preca
tarias ou quacsrruer outros actos jucliciaes para aqucllc 
reino, deverão recorrer ú Seerctaria de Estado.dos Ne
gocias Estr~mgciros, para por ella serem enviados ao 
nosso .Ministro alli residente·) que os fará então apresen
tar nos Trilmnaes compcLentcs, sem o que não poderão 
ter efl'cito, segundo as leis tlêquelle paiz. 

Deus Guanlr a V. S.-Paço em 1'2 de l\Iaio de 1827. 
-Visconde de S. Leopoldo.- Sr. Chanccller da Relação 
do Rio de Janeiro. 

N. õl. -JUSTIÇA. -PROVISlo DA 1UEZA DO DEZEl\tnARGO 
DO PAÇO El\1 {4, DE MAIO DE f8'Z7. 

Mancla aclvertir o Vice-Presidente de Pernambuco e o Desembar
gador Ouvidor-geral do crime, por não terem guardado mutua
mente na correspondencia oiTicial a moderação e urbanidadn 
recommendada na lei. 

D. Pedro_, pela graça de Deus, c Unanimc Acclamação 
(los Povos, Imperador Constitucional c Defensor Perpe~ 

I 
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tuo do Brazil. Faço saber a vós~ Conselheiro Chan
cellcr ela Relação de Pernambuco, qur' sen1lo-me prr
sentr, em consnlt:1 da Me.-a do Desemb trgo do P tÇO, 
o otfieío elo Viee-Pr<~stdente d ssa pruvmcLt, Franciti
co de Paula Cavalcanti ele Albuquerque, da ta do de 8 
de Agosto do anno proximo passado, em que me re
presentava que tendo o capitão· mór da villa do Cabo, 
Manoel Thomé de Jesus, enviado uns presos a essa prc
sidencia, c pelo dito Vice-Presidente mandados recolher 
á cadêa pelo sargento G;1briel An~hanjo ela Silva, pas
sados quatro dias recebêra um officio do mesmo capi
tão-mór, queixando-se de ter sido aquelle s,rg:fmto in
sultado e e'pancaclo na carlêa pnr um outro preso já ;:J] li 
cxislente, não querendo por isso nenhum dos seus offi
ciaes inferiores conduzir mais presos por não sotherern 
iguaes tratrnnentos; que, pois, para prevenir ulterio
res consequencias ordenará o dito Vice-Presidente ao 
major ás ordens elo Governo, que averiguando o facto o 
informasse da vrracidade c circumstancias delle, e que 
achando-se cumplice o preso João .Jo;;;é da Silva Macha
do, deterrninúra ao carcereiro que o scgur·asse com 
fenos, afim de que com <lquella simplt-'S punição cor
rectiva conhecesse o offensor o seu crime, e o official 
offendido ficasse de algum modo satisfeito. na persuação 
de ser do dever clelle Vice-Presidente cohibir a desor
dem policial, em qualquer p;1rte onde apparPcessc; do 
que o carcereiro, em logar ele cumprir a sua ordem, 
déra parte ao Dest~mbargador Ouvidor geral do crime 
dessa Helação, Fran(~isco José de Fariél Barhoza, o qual 
promptamente a mandára sustar; e que mandando então 
o mesmo Vice-Presidente prender naquella cadêa o car
cereiro por não cumprir a ord~t,m, immediatamente lhe 
dirigira o referido Ouvidor um officio, contendo termos 
menos proprios e comedidos; que por tanto, querendo 
usar de toda a prucleocia, julgára não dever responder· 
lhe por não altercar nem azedar mais a questão, onle
n~mclo ao Secretario da Presidenr~ia a correspondencia 

·offiL:ial sobre L1l as~umpto, setn se "ssignar, persuadiLlo 
de assim o poder fazer, visto que a Lei de 20 ele Outubro 
de 1823, art. ~. 0 , que dava um Secretario para o expe
diente, e as formulas prescriptas no art. 27, mostravam 
que era o Secretario que os devia transcrever, e não o 
Presidente, cuja pratica achara se observava na Secre
taria. da Presideneia ; reprPs~n tando igual mente o 
neniiUm apreço e rP~pAito daquelle magistrado, as pro
videndas por aquelle Vice- Presidente requisitada~ acêr
ca ele um soldado elo h a talhão de estrangeiros que appa-



DO GOVERNO. 

rec(~r3 morto, a cuja devassa fôra mand<lda proceder ; 
pedindo-me por fim de St'U officio houvesse por hem de 
providenciar sobrP tal ohjccto, ailm ele se evitar para o 
futuro novas collisões. 

E ~·cndo-me outros i m presente na mencionada consul
ta o oftlcio elo supradito Dese111bargaclor Ouvidor geral 
do crime, na data de 29 de Julho do referido armo pro· 
ximo passado, em que expondo a obri~r.~ção que tinha 
aquellc Vice-Presidente de cumprir c fazei g:-~rant.ir a 
Constituição do Imprrio, c de ronsrrvar o respe1to das 
autoridades consti tu idas, o con trarío tinha praticado, 
mandando pelo facto re.contado carreg;n' de ferros ao 
dito prt'so João José da Silva .I\'Llcilado, sendo da juris
dicção delle Ouvidor, por estar condemnado por acor
dão dessa Relação ; o que elle não podia ignorar por an
teriormente l11e ll;1ver dito o carcereiro Antonio Nunes 
Vianna, c ig·1Jal1ncn!e pelas partes qne por este sema
nariamt·nte lhe etão e11trcgues; e sem qtte daqnl'lle ma
letlcio fosse communicado o mesmo magistrado, por 
cujo facto mostrava o di lo Vice-Presidt·ntt~ procedilllcn to 
anti-constit.n:'iunal, e tanto mais pela qualidade docas
tigo que já não tinha lagar pelas leis deste Imperio, c 
porque se via assim esbulhado da sua jurisclieção, e 
que aquclle mandato ao carcereiro era contrario ao De· 
ereto de 23 ele l\laio de 1821, e diametralmente opposto 
ao art. 179 da Constituição do Imperio, cap. 8. 0 , ~ 19, 
é que o tinha mandado sustar até segunda ordem elo 
mesmo Vice-Presidente: queixando-se outrosim o refe
rido l\Iinislro do modo desairoso em que cra·concebiclo 
um offido que lhe dirigiu o dito Vice-Presidente, e ele
mais, as~ignaclo pelo ~eu SPcretario, contra o disposto 
nas pro vi~ões de 2ü de Noveml1ro de 1730 c 6 de Ja
neiro de 173::!!, a bem do modo rcprehensivo com que o 
tntára no outro offlcio, peclindo por conclusão de sua 
cxposiçJo c queixa me dignasse prover Llc remedio todo 
o ponderado. 

E vistos os ditos of11cios c llocnmentos com que se 
instruíram, soln·e qne tudo fui ouvido o D:·semlmrgador 
Prot.:urador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, e o 
mais CJUC se mo expenclcu na wencionada consulta, na 
qn.:1l se ponderou que o referido Vicc-Prrsid<•ntc violár:1 
formalmente o Decn·to de '23 de .Ma i o de it:;::; I~ c o que é 
mais, a Constituição do lmpel'io no art. l7U, cap. 8. o~ 
~ HJ, m:lnrl;dlllo carregar de ferros o preso João José da 
Silva Machado, sem mais proct·sso nem outra formali
dadcjuLlicial, c um preso que não estava ás suas ordens, 
~endo que sera duvida devia entender~se com o compe .. 

/.'',/ 
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Lente 1\Iinistt·o para proceder em regra c em fórm1 
r,ontra o dito preso, faltando elo mesmo modo o dito 
Viee-Presiclente ás formalidades sempre indispensaveis 
para sustentar o reciproco decoro das autoriuades~ 
em menoscabo da provisão de 2o Lle Novnmbro de 1730, 
corroborada pela de G de Fevereiro de 1732, em que se 
prescrevem as normas e formulas com que se devo es~ 
crcver aos magistrados, e se acautelam outros casos que 
podem produzir iguaes de:-;aguisaclos como os que se 
relat1m, accrcscendo não poder aproveitar ao di to Vice
Presidente, o que pretende inculcar a este respeito, 
fundado em ter um secretario pela Lei de ~O de 
Outubro de 1823, que em nenhum artigo Lletermina 
que mande escrever som assignar-se, o que ao con
trario prescreve no art. 33 a indtJpendcncia Lia admi
nistração da j as tiça, marcando no art. 31: a fórma 
de proceder contra os Ministros nos casos allí expres
sos, o que tudo fazia ver a futiliuade com que lançàra 
mão de semelhante intelligcncia; ponderando-se igual
mente que o mesmo Desembargador Ouvidor geral do 
crime excedêra em certo modo a tlelicatleza com que 
devia escrever ao Vice-Presidente act~rca elo recontado 
facto c ainda mais acêrca do outro facto da devassa 
a que fura mandado proceder~ por isso que devia 
só Gircumscrevcr-se a motivo uc ter· já mantlado pro
ceder a corpo de delic to, c não a outl'as mais reflexões 
que se observam no seu otncio áquellc Vice-Prcsicloute, 
na data de 28 de Julllo do referido anno passado, c 
que bem moslr:-~m desejo de entcrter contestaçõt:S que 
devia, quanto em si calJi:1, cobibir, ponJue o decoro de 
seu cargo nada tinha com semelhantes ponderações. 

E conformando-me eom o parecer da mencionada 
consulta por minha immediata resolução, do 18 de No
vembro do mesmo anno proximo pass:1do, houve por 
bcmrcsol ver que fosse advertido o predito Vice-Presiuen
te, alim ele abster-se do proceder pela fórrna com que se 
houve, c contendo-se nos limites de su1s attribuições, 
guardando na communieação oHlcíal com os magistra
dos :111Uellas formalidades presr~ritas nas referidas pro
visües~ c a moderação c urbanidade que tantas outras 
leis onlenam se pratique pelas autoridades quando 
ordenarem ou se communicarem mutuamente objoctos 
de serviço: sendo igualmente advertido o predito 
DescmlJarg:lllor Ouvidor geral do crime, Francisco Josó 
de Faria Barboza, pela maneira com que se houve no 
dito offido, e por não ter procurado entender-se urba
namente com o referido Vice-Presidente, antes de re-
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duzir a cscripto, o que deu occasião ao seu primeiro 
officio de 18 de Julho J.o referido anno pass:1do. 

O que assim tereis cntcncli<lo, cumprindo na confor
miclude uitcl, c pela parte que toca ao dito DesemlJarga
Llor Francisco José de Faria Bllrboza, a mesma minha 
imperial resolução, fazcnuo registrar esta o ruem nos 
livros dessa Relação para a todo o tmnpo constar, remct
tcndo depois á Mesa Jo Dcsemb 1rgo do Paço certidão de 
assim se ter cumprido, e ficando vós na intelligencia 
de que se expede ordem na da ta desta ao Prcsiden te 
dessa provinci<l, pelo que diz respeito ao dito Vice-Prc
siucnte Francisco de Paula Cavalcanti ele Albuquerque. 

O Imper~ulor Constitucional c Defensor Perpetuo do 
Imperio do Brazil o mandou pol' seu especial mandado 
pelos Ministros abaixo assignados, do seu Conselho c 
seus Desembargadores do Paço. Henrique Anastacio ele 
N ovaes a fez. no Rio de Janeiro aos i~ de Maio de i827, 
6. o da Independencia e do Impcrio.-José C:1etano de 
Andrade Pinto a fez escrever.- Dr. Antonio José de 
Miranda.-Çta~~dio José Pereirct da Costa. 

N. ti2.-FAZENDA.- El\1 lG DE lL\10 DE 1827. 

Hegul~t a distribuir~üo do premio que percebem os empregados 
encarregados do lançamento e cobrança da d.ct:ima no mulli
cipio da côrte. 

Sua Magcstadc o Imperador, por Sua immcdia t3 Re
solução de H do corrente mcz, tomada em consulta do 
Conselho da Fazenda sobre o requerimento de Corio
lano Josó Pires, Thesoureiro da decima das frcguczias 
de S. Jos6, Rozario c parte do Engenho Velho : Houve 
por bem conformar-se com o parecer do mesmo Conse
lho, para que os tres por ccn to de premio elos respectivos 
empl'egados sejam divididos igualmente pelo Superin
tendente, Esel'ivão c Thesoureiro. O que participo a 
Vm. para sua intelligcncia c devida exccuç,rro. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, 16 de Maio (lc 1827.-Mar
qzwz de Quelu;;. Sr. Superintemlcntc da deeima das fre
guezias de S • .Tos6, Rozario c parte do Engenho Velho. 

No mesmo sentido se commuuicou ao Superinten
dente da decima das fl'eguezias de Santa Rita, Cande
laria e Santa Anna, mn data de 3 de Outubro deste 
anno, 
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N. õ3.-FAZENDA.- El\I 31 DE l\IAIO DE 1827 • 

.Manda fornecer o papel preciso para a Secretaria do Governo 
das Armas de PernamlJ nco c abonar aos quatro Officiaes Infe
riores que alli escrevem a gratillcação de 4~000 mensaes a cada 
um 

O Mat'quez de Queluz, elo Conselho de Sua Magestade 
o lmperf:ldor, :Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Fazenda e Presidente do Tlwsouro Nacional: 
Faço saber a Junta da Fazenda da Provincif:l de Per
namlmt~o, quo Sua .\lage..-tade o Imperador, por Aviso de 
25 do presente, que me foi expedido pela St"Cretaria de 
Estado dos .Negocios da Guerra; houve por bem orde
nar que a Junta abone o papel para o expediente da Se
cretaria do Governo elas armas dossa província, c aos 
quatro Olllciaes inferiores que aJii escrevem_, a gratitl
cação ele t,#800 mensaes a cada um, como se pratica no 
quartrl geueral desta Côrte, em resolução do otficio da 
dita Junta de 1ü de Fevereiro ultimo. O que se participa 
para sua íntelligencia, e execução.- Antonio Lourenço 
Pereira de Carneiro a fez no Hio de Janeiro em 31 de 
Maio de 1827.- Marcellino Antonio de Souza a fez es
crever .-Marquez de Queluz. 

N. õ4.- IMPERIO .- Eí\I 9 DE JUNHO DE 11827. 

Sobre os boatos relativamente ao absolutismo na Bahia. 

Chegando ao imperial conhecimento, pelo officio do 
Vice-Presidente, .. da província ela Bahia de 2ü de Maio 
proximo passado, haverem-se alli espalhado rumores 
vagos ·de que um partido projectava acclamar a Sua 
l\1agestacle o Imperador absoluto, de cujos rumores dis
simulados anarchistas se aproveitavam, c mais os exa
geravam para seus sinistros intentos; c tornando-se 
semelhantes tentativas tanto mais dignas de exemplar 
castigo, quanto ó notaria a desapprovação que Sua l\1a
gestalle Imperial tem constante e sinceramente mani
festado contra qu ~esquer actos c opiniões que atacam 
e ferem a Constituição jurada: manda o mesmo Augusto 
Senhor pela StJcretaria de Estado dos Negocias do Im
perio, que o Vice-Presidcn te prosiga nas mais escrupu
losas investigações sobre a origem e propagadores de 
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tars bo:t tos, p:1 rlici pdndo o rrsull ;~do para se proceder 
ro11tra ns llCrturiJatlorcs da ordem c tranquillidadc pu
lll ica co1no fôr ele justiça. 

Pa lar. i o do Rio (]c Janeiro em D ele Junlw de 1827.
Visconde de S. Leopoldo. 

N. ~0. - IMPEHIO.- ALV"\lÜ DA l\lESA DO DESEl\IBAUGO 
DO P.\ÇO. EM~ DE JUNHO DE 1827. 

Collccdc privilegio por dez annos para a obra- Synopse do 
Cod igo do processo c i vil. 

Eu o Imprrac1or Constitucional e Defensor Perpetuo 
do Imperio do Brazil: Faço saber aos que este nlvará 
Yirem, que em consulb (Ll .Mesa do Descmll:ugo do 
Paço me foi presente o requerimento de Silvestre Pi
nlll'iro Ferreira, cidadão portugucz, em que me expôz 
ter dado á luz uma obra in titulada- Synopsc do Co
di.c::o do Processo Civil-, que compozrra com p:r:-tnde 
traba l 110 pela importa neia do objerto, que contóm ma
teri:l c ordem nova, pedindo-me port:-tnto me dignasse 
de concedn-lhe privilegio exetusivo para a dita obra, ') 
pr~la maneira com que semelhantes graças foram a I 
outros cseriptorrs outorgadas neste lmperio, c a 
exemplo elo cstylo dos governos illumin:-tdos tanto na 
Europa como na Ameriea, de proteger a propriedade 
littcraria, indulto este garantido pela Constituição deste 
Impcrio, c de que se fazem não menos merecedores os 
estrangeiros; ao que attendcndo, c ao mais que se me 
cxpôz na mencionada consulta em que foi ouvido o 
Descmhargador Procurador ela Corôa, Soberania c Fa-
zenda Nacional; hei por bem; conformando-me com o 
parecer da mesma consulta, por minha immcdiala 
resolução de 9 de Abril do corrente anno, conceder ao 
supplicante privilegio exclusivo por tempo de dez annos 
para a di ta sua obra- Synopsc do Codigo do Processo 
Civil-, a exemplo e na conformidade do meu impe-
rial decreto de 13 de Agosto de i824. pelo qual houve 
por bem outorgar o indulto de semrlhante privilegio 
exclusivo a favor do Director dos Telegraphos desta 
C<lrte, Martiniano José de Andrade e Silva, para só 
elle poder imprimir o ~ystema de signaes da barra, por 
ser este escripto propnedadf~ sua, e ser este privilegio 
autorizado pelo§ 2~, art. 17\l, tit. 8. 0 da Constituição 
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do Impcrio, que assignn este beneficio aos inventores 
pelos seus inventos c proJucções, h~lvendo identidade 
de razão e força !lc comprehenslo no e~r.ripto do snp
plicante, muito impot'Lante nas nctuaes circnmstancias, 
sem que obste a e~ta graça a actnal qualidade do sup
plicante de ser cid1ilào portuguez, visto que nos 
Estados mais illuminados o indu!lo do privilegio ex
clusivo se concede tambem aos c~trangeiros por suas 
descobertas e producções_, pelo bem commum da huma
nidade, e porque especial e immedia lamente utili:::a m 
ao paiz aonde primeiro se divulgam, rr.clamando igual 
favor pelas ·vantagens da instrucção publica a prosperi
dade litteraria dos escriptores. E este se cumprirú 
como nelle se contém, e valerá, posto .que seu effeito 
haja de durar mais de um anuo, sem embargo da 
Ord. liv. 2. 0

, tit.lt:O, em contrario; e depois de regis
trado em todos os logaaes, aonde se costumam registrar 
semelhante8 alvarás, se imprimirá no principio ou no 
fim de cada um dos exemplares ela referida obra. Dado 
no Rio de Janeiro aos 9 de Junho ele 1827, 6. o da In
clependencia e do Imperio. 

IMPERADOR com guarda. 

N. õ6 JUSTIÇA-E:u 9 DE Juxuo DE 1827. 

Manda encarregar os padres da Con~regação de Missões, da 
administração da capella do Senhor Bom Jesus de Mattozinhos 
de Congonhas do Campo, e creação de um novo collegio de 
educandos. 

Tendo representado a Sua Mageslad e o Impera dor o Juiz 
e mais mf'sarios da irmandade elo Senhor Bom Jesus ele 
Mattosinhos de Congonhas do Campo da província ele Mi
nas Geraes, o quanto conviria que os bens pertencentes 
áquella capella fossem tirados Ja administração em que 
estavam de eremitas leigos c faltos ele instrucção, c en
tregues a sacerdotes instruido=-, que, por meio de u·ma 
boa c zelosa administração, fizessem t·eviver com maior 
explenclol' do culto divino a antiga devoção dos povos, 
e com ella os rendimentos da mesma capclla actual
mente em diminuição, c que á semelhança do coller:do 
da Senhora l\iãi dos Homens da Serra do Caraça. dirigidos 
pelos padres da Congregação de l\lissões, se creasse ali i 
outro como filial e anncxo úquelle~ o qual possa ser sus-
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l<'Illado com as sot,rns da solJrcdita cape lia, c com o ren
dimento proveniente dos educandos, encarroganllo-sc 
aos mesmos p:Hlrcs a administração de lia c de todos os 
seus l>ens c rendimentos: o mrsmo Auo:usto Senhor, to
mando em consideração as vant<Jgens c{ue deste novo es
tabelecimento devem seguir-se, por ficar clle na extre
midade de duas comarcas, quaes a do Rio das Mortes e 
Ouro Preto, e ofierccer por isso e pela fertilidade c abun
dancia de todos os viveres maior commodidadc á moci
dade que Llcstas c0marcas e quaesqurr outras da provin
cb se destine aos estudos; lia por bem deferir aos supplí
cantes, e manda, pela Secretaria de Estado dos Negocias 
da Justiça, que o Vice- Presiclen te da Pro v incia uc 1\Ii
nas Geraes promova, e pela sua parte coadjuve, quanto 
possL!, este util estabelecimento, fazendo pror-eder a um 
inventario tlc tudo qu;mto existir pertencente á referi
da e2pella do 1\latto:'inhos, para ser Pntreg-ue~ na fórma 
nqnurida~ ao~ padres da Congrcgaç;\o de ~lissõcs~ Ucan
rlo na Secrdana do Governo um autographo do mesmo 
inventario, e que os padres ú vista das propriedades c 
fundos que tivc'r aquclla irmand~Hie formem os estatutos 
deste novo ''ollegio, cnja administração ficará sempre 
separada fla do Caraça, declaranllo-se nos mesmos esta
tutos o numero de etlucamlc's que possam ser admi ttidos, 
as materias que hão de aprender, c o mais quo fôr re
lativo a este ot,jecto, tudo debaixo do mesmo plano do 
collep:io da Serra do Caraça. 

P<~lacio dn Hio de Jalleiro em 9 de Junllü ele 1827. -
Conde de Valenra. 

N. 07-JTJSTIÇA.-El\J H:) DE JUNHO DE 1827. 

Declara r[ne os carceres permittidos ás corporaçocs monasticas 
só Wm por fim a pris:lo correccional c temporaria, e não o 
castigo continuado e perpetuo. 

Sua l\lagesta(le o Imperador manda rcmctter a Vm. o 
rc<]ucrimento induso de Fr. Tl!oma:l da Santa Fé, reli
gioso Franciscano desta Côr'te; c ha por bem que ouvin(Jo 
Vm. ao resprctívo Provincial ~sobre <lS novas queixas 
que delle faz, informe ."obre o sou conteúdo, declarando 
áquellc Prelado que os carcr.rcs pcrmittidns ás c:orpo
raçõ~s monastieas não têm pur fim sen5o a prisão cor
rcccLOnal e te1npor;~ria, e jámai.-; o castigo continuado e 
perpetuo, guardadas sempre as formulas de um processo 
rcgul:l.r c homogcneo, com as o!JSITVadas nos Juizos 

I '.·. ) ,,...,. 
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seculares, para se igu[llar á dos mais cidadãos a sorte dos 
monges, que pelo aeto de sua profissão não perdem o 
direito á p!'Otrcção da lei fundamental c do p::tternal 
Governo do mesmo Augusto Senhor; e flUI' no caso de 
taes prisões, os carceres devem ser salubres, visto que 
servem mais para custodia do que para pena c castigo, 
sendo os religiosos presos tratados com tod:-~ a humani
dade e caridade christã, e tendo a liberd:1dc de fall;'r 
e tratar com outros religiosos de morigerada cond ucta. 
Que debaixo deste principio Vm. cl'ora em diantr visite 
os carceres dos conventos religiosos nos prazos <lotcr
minaclos na resolução de 2 de Maio de 177i); clrlndo logo 
as providencias que forem .i us tas, e que lia vendo rlo 
sobrPdito Provincial uma cópia authcntica do direito 
geral da ordem e elos estatutos municipaes da província, 
a rometta a esta Secretaria ele Estado para conhecimento 
do Governo, e poder este propôr as medidas legislativas 
que forem precis;~s, afim de se evitarem almsos ele poder 
que vexem a humanidade, e que estejam fôra da letra 
e espirito déls concordatas. O que participo a Vm. para 
que assim se execute. . 

Deus Guarde a Vm .-Paco em 15 de Junho de 1827. 
-Conde de Valença.-Sr. Óuvidor da Comarca do llio 
de Janeiro. 

Iguaes a todas as Ou vidorias de Comarcas em que ha 
conventos religiosos. 

N. 58.- FAZENDA.-- EM 18 DE JUNHO DE 1827. 

Remette a pauta da Alfandcga. 

Remetto a Vm. a pauta da Alfandcga com os artigos 
addicionaes e correcções que ultimamente se lhe fize
ram_, para servir assim no expediente da mesma Alfan
dcga; e como podem faltar artigos que ainda se devam 
acrescentar, irá Vm. nas folhas brancas da mesma 
pauta fazendo as alterações que occorrerem durante 
seis mezes, findos os quaes se mandará fazer uma reim
pressão mais chegada ao estado de perfeição de que é 
suscepti vel este trabalho. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, 18 de Junho de 1827.
Marquez d'3 Queluz.- Sr. Desembargador Juiz interino 
da Alfandega do Rio de Janeiro. 
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PAUTA DAS AVALIAÇõES DE TODAS AS MERCADORIAS flUE SE BJPOI\TA1I 
AO IMPERIO DO BRAZIL. 

AD. 

Abanos de pennas.................... •.. • •• • . • um 2~4.00 
de aza de mosca...................... l:/6~,0 
de cartão pintado, ou de seda........ 1~000 

Abotoaduras de madreperola com pedras de 
uma e meia duzia................ uma 3H200 
sem pedras. . • • • • • • . . • . • . • . • • . . • . 1{1000 

AC. 

Açafates de lou~a~ vidro, folha envernísada, 
junco, ou papelão, para frutas, ou 
flores ar ti ficiaes .....•.....•..•...... 

Assentos para cadeiras de qualiJUer fazenda de 
algodão............................ um 

de rotirn para ditas ....... """''"" 
de seda para ditas ........... · ..... . 
de crina para ditas •.••..•..•••.•.•.• 

AD. 

Adereços de pe~ras falsas, ou afogadores ordi· 
nartos ••.....•...•...•.•....•.••.••• 

n1elhores ..•..........•...•...••..•.. 
completos de tilagrana, metal dourado 

com avellorios, rnissanga, aljofares, 
ou perolas falsas ...........• · ..... 

completos de coral falso ....•..••....• 
Adufos para crianças ..•...............•...•.•.• 

» tinos, e maiores para musica ........... . 
Aducllas singelas para pipas.................... uma 

dobradas para ditas ................ .. 
para lJarris .......••......•..•.....••• 

AG. 

lr)OOO 

1!~600 
1n2oo 
3/)200 
1~600 

2()000 
3N2oo 

A~ua da Rainha em frasquinhos communs..... duzia ~900 
» de ilor, e rosada em frascos de medida.... um {:!200 

Agua de melissa em vidros comrnuns......... duzia lJ)OOO 
de colonia em ditos ditos ....•• ·......••. 1 1~800 
de Sei tzer em botijas................... 1asoo 
ferreas , o de Caldas, em garrafas pe-

quenas, ou frasquinhos................ /)600 
de la v ande em vidrinhos................ ifJ.UO 
de potassa em garrafas de quartilho..... uma ./'i260 
de Inglaterra em garrafas grandes....... ,, i~200 
de dita em ditas pequenas ........ ,...... ~600 
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Aguardente de França até 180 medidas......... pipa 
» de outr·o qualquer Reino até 180 

medidas ................•...... 
Agulhas para passar sedenllos...... ... . . . • • . . . uma 

curvas ................•........•..... 
de tirar cataratas ................... . 
de~ marear ordinari:ls ..•............. 
melhores, e flnas ................... . 
de colc!Jociro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . milheiro 
ele costura ...........•.....••..•••••. 
de cozer velas .................•...... 
de enfardar ....... · . . . . . . . . . . . . . . . . . >) 

» de fazer meias........................ jogo 
Agulhetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . • . duzia 
Agulheiros de marfim ......................... . 

de páo, ou osso.................... )) 

AL. 

Alamares de reLroz com franjas •.•.......•••.• 
de dilo com fio de ouro, ou prata .... 
com ou mais pertences de seda para 

mantos de cavalleiros ..•......... 
de linha de par casados ............ . 

Albardas .............................••....... 
Alcatifas, ou tapetes de lã ordinarios até 5 

palmos de largo ................ . 
n ou ditos finos dobrados, ou entran-

çados até 4 ditos de largo ....... . 
ou ditos de lã para o pé de cama, ou 

canapé ató dez palmos do com
prido , c 4 ditos de largo com 
franja, ou sem ella ............ .. 

ou ditos, ditos finos de 4 palmos para 
cima ............................. . 

Alcatrão ........................................ . 
Aldrabas para postigos de janellas .......•... 

ditos gato ....•...........••........... 
com pertences, de cobre estanhado para 

caixinhas de johs .................. . 
Aldrabões para carruagens ....•..••......•...• 
Alfinetes de massa ..••..••••.•..••...•....••.. 

» melhores •....•..•......•..•........... 
Algodão Ilstrado com seda até 3 palmos ele 

largo .•..•.....•...••....•.....•.... 
'' listrado de 3 até õ palmos ............ . 
» da terra .................•.•....••..... 

Alampadas de latão para oratorios ....•..•.... 
de dito maiores para igreja .......... . 

Alicates de torta a sorte ..................... .. 
Alhos .....•....•..•...•...................•..•. 
Almofaças de ferro para limpar bestas ....... . 
Almofadas para o pescoço .................... . 

grandes lisas de seda ................. . 
ditas de velludo ...•..•.....•......... 
Sendo bordadas ou enfeitadas~ mais 

õO% ••••.••••••.•••••••••••••••••..• 
Almofadinhas de seda para pregar alfinetes ••• 

» bordadas) ou pmtadas ..... , ......... .. 

par 
I> 

)) 

duzia 
uma 

cavado 

um 

)) 

barril 
duzia 

)) 

uma peça 
par 
um 

covado 
)) 

vara 
uma 

» 
rluzia 
ma~nça 
duzta 
urna 

" 

110q'i000 

96~000 
fi,4000 
fi!OO 
fj600 

21$4,00 
~i~ooo 

10NOOO 
1)600 

3J):!OO 
v~OOG 
{)030 
1~200 
rwoo 
Nz4o 

~210 
:1!~000 

20SOOO 
J)!)GO 

::;,~200 

.fli510 

!;~200 

2~1J,OO 

4~800 
3i'i000 

HriOO 
1~200 

~020 
1l)700 
moo 
Jj320 

J)200 
J)280 
./'HOG 

4fj800 
9~600 
1/)600 
$200 
()960 
5240 

35200 
6~400 

#160 
2~000 
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A I mofarizes de pedra, grandes ••••••..•.••.•.• 
pequenos .••..... ; .••••.•..••.•.••••••. 

)) de vidro .............................. . 
Alpiste ......••...........•..••.••.•.•••••.•..• 
Aljofar falso de !2 fios ...................... .. 
Alevant:ldores de ferro para cirurgia ......... . 
AlcactJOfas em ancoretas ..................... . 
Alruoeafre~ d1~ ferro ......................... .. 
Alguidares grandes de barro vidrado ..••..••• 

>> pequenos de dito ..................... . 
Alambique <le folha ........................... . 

>> de vidro •..............••.•...•..••.••• 
Almendrilha, ma(;o de !2 fios ................ . 
AI parca~ ....•.••...•.•..•.........•..•.•..•••• 

AM. 

um 
)) 

alqueit·e 
maço 
um 
urna 
um 

)) 

)) 

maço 
par 

Amarras de piar,aba de iO pollegadas para 
cima .• : ...•...........•.•..........• pollegallas 

A marretas de iO pollegadas para baixo ....... . 
Autpullletas de toda a sorte................... dnzia 

Al'W. 

Armeis de !;dão ordinarios com pedras ........ 
de dito melhores ...•......••....•.•••. 
de prata com pedras falsas .......•.••. 
de tarnbaque lisos, ou com pedras •.•• 
de estanho lisos com pedras ...•...... 
de qualquer qualidade para guarda~ 

napos ..........•••......•..•......•.• 
de tartaruga lisos ..................... . 
de dita coru enfeites, ou dourados ... . 

Aniagcm ordinaria ..•......•... · •....•••...... 
» tina ..•..•...•.•••.•.•.•.•.•.•.•.••.••. 

Anzoes sortidos ............•...•.•...•.•••.•.• 
Antolhos sem cnfeite5 ........................ . 

com ditos .........••....•...•.••.•...•• 
de sola, com alguns enfeites~ e guar-

nir,ões de casquinha ............... .. 
n todos de casquinha ................... . 

Ancoras bordadas de ouro ou prata para fardas. 

AP. 

Aparadores de jacarandá, ou mogno, bronzea-
dos, de H pai mos para c i ma ....... . 

de dito de fO palmos até 14 ......... .. 
de dito de to até 8 palmos ........... . 
de 8 ditos, a G, e de qualquer outra 

n1adeira .................••...•..•.•.• 
Apparelhos de limpar bestas ....... .. 

AQ. 

Aquentadores de folha., ............ , .••••.. ,. 

um 
duzia 

vara . 
milheiro 
par 

» 

um 
)) 

)) 

~~280 
[)MO 
t)600 
2~000 
t)t60 
1)600 

38200 
~200 
ij3!0 
lHOO 

2&>60 
M~OOO 
f)200 
l~960 

1)960 
i')l,80 

2~t,.OO 

$120 
[)2!,0 
f)i20 
[)!,80 
Jj060 

lt)SOO 
tWill 
J)600 
J)i50 
$2Ml 

18-200 
J)'i80 

if5600 

2~itro 
3EOOO 
2n,oo 

300~000 
f20fiOOO 
601~000 

30~000 
{$i80 

~GOO 
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AR. 

Armario de ferro fundido ató 3 palmos com 
gaveta, ou sem ella........ ... . . . . . . um 

Armarias dito dito para maior. .. ............ . 
11 ou cantoneira de madeira ordinaria 

)) 

de vidro, ou sem elle ....•...•...... 
melhores, on de mogno ............. .. 
de ferro batido com fôrro de páo, ou 

sem elle, com gavetas, ou sem ellas 
até 4 palmos .......•.•.......•...•. 

de dito até 6 llitos .................. . 
de dito para mais .................. . 
de páo cllapeado de folha de ferro até 

{)01~000 
90[~000 

1ô;i000 
32NOOU 

1tJMWOO 
~00{;000 
300f)OUO 

4 palinos......................... ... 80,~000 
11 dito até 6 ditos .... o o ... ·o............. 120()000 
n de dito para mais ........... o......... 11 Hiü,~OOO 

Arcos de páo para peneiras ............. o...... duzia /i320 
)) de dito para pipas ......... o.......... cento ifjoü:) 

Archotes .......•..... o. o .•..........•....... o.. 6,~400 
Areia de moldar ............................ o.. alqueire ~320 
Arções de sella ...•...........• o............... par J)Wo 
Arenques ................. o ....... o • ........... barril pequeno !{}600 
Argolas para garupas........................... cento i{,(200 

de latão com roscas........ .. ... .. .. . duzia ~~'40 
para cortinas.......................... f\120 
com escudetes lisos................... ,fpüüO 
maiores, e lavradas .............. o.... 1~\}:W 
de ferro para cadeados............... n .))~40 
de assento de easqulnha.............. 11 l'~ôCO 
de metal ordinario para orelha....... duzia de pares ,/:\!J60 
de cobre, ou manilha ........... o..... uma 1'1ifl0 

)l 

» de metal com pedras falsas........... par M60 
Argolões de casquinha para meio de peitoral... duzia 6~000 
Arestas .... o.................................... milheiro ,fji120 
Armacão de pào para lavrar renda............. uma 3li\40Ll 

» • de páo para serra de mão...... . .. . • .. )) #MO 
de madeira ordinaria para cama, ou 

marqueza com talha .... o ••••••••••• 

de aço para serras de molla até i 
palrno •..••.••.....•..•....••......•. 

1naiores ..•...•...•........•.....•..... 
de madeira ordinaria para cama, ou 

Inarqueza .............•.......•....• 
de páo para sellins ................... . 

» para silhão, ou sella ................ .. 
Arpas ordinarias .•.......... _. ......•............ 

» melhores~ ou supenores ............. .. 
Arreios de sellas................................ um 

completos ordinarios para uma pare-
lha ......••.........................• 

superiores ...•................•......... 
para hestas de carrop ................ . 

>> lisos para carrinho de um animal .... . 
n superiores para dito ....•.............. 

Arroz com casca ....•.............••....•........ 
Aruéllas .....•.................•...•............ 
Arbor de ti pano para cirurgia ................. . 
Arandellas de latão ..•.....•........... o •••••••• 

de casquinha ordinarias .••••• o •••••••• 

)) 

alqueire 
duzia 
um 
par 

24~000 

4oooo 
1~000 
2moo 

iõO~OOO 
300t:IOOO 

2~000 



'1 

DO GOVERNO. 

Aranuellas de casquinha boas . . . . . . . . . . . • . . • . . . par 
, de metal com mangas de vidro ate 

:1.0 pollegadas....... .. . . . . . . . .. . . .. . . uma 
de rrH~tal com mangas de vidro até 

1~ pollegadas ....................... . 
de dito com 2 ditas até 10 ditas ..... . 
de clito com ditas até :1.4 ditas ....... . 
de casquinha eom manga até 10 pai-

legadas .....•...........•...•.•.•.. 
» de dita com di tas ate i4 dibs ....... . 
11 de dita com 2 maugas até iO pollega-

das ..•.•.•...•..•.................•.. 
de dita com 2 ditas até H llitas ..•... 

>> Se qualquer destas arandellas tiverem 
prato de vidro com pingente mais 
2o 0 /o· 

Arados promptos ......•..... ,.................. urn 
Aros de cubo de metal para seges............. par 

de casrruinlla para guarnicões de an· 
to I h eiras, ou cataplasmas, lisos .••... 

n de ditas lavraclos .................... . 
Arca de Noü para brinquedos de crianças...... urna 
Arvore tle palitos, ou palitos enfeitados ........ 

AS. 

Assucareiros de casquinba fina................. um 
l> ordinarlos de dita.................. l> 

Assobios de barro.............................. duzia 
de pifano .•..•...•....•..•........•... 
de páo............... ... . . . . . . . . .. . . . . n 
de osso ...........• ·....••........•... )) 

>> de chumbo ........... ,................ ·>> 

Assoitcs para bestas~ ......................... .. 

AT. 

Atacadores de linha .......................... . 
" de retroz ................. ~..... . .. . 

A ta duras de p:mnos de llnlJO •...•............. 
A ttanados ..........•.......••.......•....... 
Athlas Geographico de folha ............... · ... . 

de quarto .......•...••.•.............. 
Ataf:~ias para azemalns ....................... . 
Atauazes de ferro para ferreiro ......•...•.... 

AV. 

Avelãs .......••..•..•.....•.•...•..••..•...•. 
A vellorios ............................ : ..•..... 
A ventaes de oleado de 3 a 4 palmos .....••...• 

de caça bordados .•.•.........•...... 
de setim bordados de seda ..•........ 

vveia •... , •..........••.•.. ·•··••••··•••••····• 
DECISÕES DE :1.827. 8 

groza 
)) 

duzía 
um 

uma 

alqueire 
maço 
um 

alqueire 

flt)600 

1fiooo 
if)800 
3.~000 
3,~60() 

2Er-.>oo 
3t~200 

õnooo 
6{Pi00 

6J)OOO 
3{P200 

{{240 
:1.[)800 
~240 

25000 
32nooo 
tonooo 
2{)000 

W180 

1J:j200 
fiiOO 
1~000 
:1~600 
4/'J800 
~GOO 



58 D ~CISÕES 

AZ. 

Azeite de palma, mendobi, mnmona, pipade !80 
Jtterlidas................. . .. . .. . .. pipa 

de egna: pipa de 180 medidas ........ 
de pPixc, lobomarintw, esparmacete, e 

outro qualrgwr, pipa de HlO me-
didas ...............•.........•..... 

» doce até i80 ditas ................... . 
Azeitonas em barril de 4 em pipa............. um 

em ancoretas....................... uma 
>> de SeviltJa em parolleiras .......... · >> 

Azulejo ordinario............................. cento 
11no .... · ..........•..............•.. 

,, de pedra da Inclia.................. pedra 
Azas de metal para portas de carruagem....... pat· 

>> de ferro com espigão, e espelhos para 
bahüs .....•......... « .••••••••••••• » 

>' De casquinha, ou arnarellas para ditos. 

PESO. 

AC. 

Acido oxalico.................. .. . . . . . . . . . . . . . libra 
nítrico puro........................ ,, 

AG. 

Aguas de lidonio ............................ . 
de eufrazia ...................•..... 
de cerejas ...............•........... 
rle flor de favas .................... . 

,, de n1urta ........... , ....•.......... , 
de ginjas ...•....•........••......... 

» de tio r de sabugo ................... . 
de flor .............. , .•.•........... 
d iaforetica ........................ .. 
de vulneraria simples .............. . 
espirituosa .......................... . 
raz •........•.......•.............. 

,, forte ..•........•...•....••.•..•....• 
Agarico branco ........•...•....•....•...•..... 
A gTinlonüt .•....••.•.....•..•...........•....• 

AL. 

Alabastro ••...•......•.••.•....•...•.••....•.• 
A lfazerna ......... • ......•.....••...•...•..... 
Alarnbre ..........................•......•.... 
Alcali volati1 concreto ........................ . 

'' volatil fluido ...... · ..•.•..•....•.••.• 
Alca tira ...•.......•...........•........•••..•• 
Algodão da India em rama ...•..............•. 

,, brazileiro ...••......•....•......•..• 
Alecrim .••.•.....•••..•..••.•.••...•..•.•••..• 

)) 

)) 

)) 

» 
:uroha 
libra 

:» 
)) 

arroba 
)) 

libra 

üO['it}OO 
2il;}OOO 

~6NOOO 
!10~000 

2$()00 
$400 
[)600 

15'>00 
~~~ooo 

tf,500 
2NOOO 

~:200 
N400 

11$200 
ii~20f) 

f-H60 
iJ)SOO 
~MO 

uwoo 
l)600 
J$800 

2,%00 
2(Jí00 
~060 



DO GOVERNO. 

Alfinete de laUto, masso, ou •....•......•....•• 
de ferro, rnasso, ou .....•. · ..•.....•• 

n em o c:lixinhas. masso, ou .........• 
Alctl'ia, ou quaesquer outras massas ...•.•..... 
Almeeega <la India .•...••.••..•.....••........ 
Al11lisear ...............••................... ·. 
A lftlrvas .....•........•......... · .....•.. · ·. • 
Algalia ............•....•...•...•••............ 
Alvai:Hlo commum .......................... . 

)) de Veneza .......••.......••.....•.... 
Almofarizes fle bronze ........................ . 
Aljofar barroco ..•..•.......•...........•.•...• 

)) tino ....••..•..•..•.•..•.•.....••... 
A leaçnz e1n raiz •..•......••.........•......... 
Alnlagre ..••.................•...............••. 
.Aicanfor .......•...•.•......•.•....•..........• 
Alt:acange ..................................... . 

Al\1. 

» 
arroba 
libra 
f)J]('.;), 

lihl·a 
onca 
an:olla 

libra 

» 
arroha 

ArnlJar •..••.•........................•..•....• onça 
Arn:1rra velha................................. quintal 

de ferro, e srns pertences ......•...... 
do linho iugleza ...................•.. 
de dito da nussia, !Jollancl a, Suecia,. 

Amcrica, c mais nações ..•.•.•...• 
n de Cairo.............................. )) 

Ameixas. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . arroba 
Arnendoa com casca .......................... . 

)) scrn casca ..•....•...•..•....•........• 
amarga com casca .......... ,........ )) 
se1n casca .•.........•.........•...... 

)) ou confeitos cobertos ordinarios....... libra 
Amargo feito de espírito de vinllo ............. . 

AN. 

Anil da Inclia, Caracas, e l\Iexico .•••.....••••• 
)) estrcllado......... • . . .. . • . . . . • . . . • . • )) 

Anacrtrclas (frtvas da India) ................... .. 
Angustura ................................. . 
Antimonio diaforetico marcial .........•.•.... 

» crú ...........••.........•...... · ... • n 
Antioquico de Cuterio....... .... . . . .. . .. • . .. .. onça 

AR. 

Arame de latão............................... libra 
de ferro ......••.....•.•..•...•.... ,. 
de dito para canlas .................. . 
crn lJaei:.t ...••....•.....••.•.•.•...•• 
de Polonia •..•..•....•.....•....•.•... 

)) coberto de seda, lã, ou linho ........ . 
Arsenio branco................................ n 
Arnica crua, raiz, e semente ................ . 
Aristoloquia redonda ......................... . 
Arrobe de sabugo ............................ . 

l> de atnóras ....... ,.................... ll 

1i~200 
fi SUO 
~~000 
2~400 

()'dO 
9;~Gil0 
M20 

á{18d0 
21~00:1 
4(;000 

15300 
lMOOO 
8,'{000 
21,!100 
1~1.)00 

i,~OUO 

1~ü00 

ô~)clOO 
3t-i2W 

12;3000 
HNOOO 

10#000 
9fi000 
2n~oo 
:1!')800 
3n8ío 
2:~ooo 
<lW~;Otl 
,tj320 
N40o 

$100 
~120 
fj30!) 
c;wo 

:1~000 
~~800 
~160 
~wo 
fl2~0 
[1360 
~360 



GO DECISÕES 

Arroz estrangeiro pilado..................... . arrobn, 
Artemisa...................................... libra 
Arêa de côr ................................. . 
Arcos de ferro para tonel, pipa, ou barril..... quintal 

AS. 

Assafetida.......................... .• . • . • . • • . • li hra 
Asso.......................................... quintal 
Assucar rozado de A!exandi'Ia................. libra 

)) candy .•............................. 
)) purificado, ou em pedra............. )l 

Assafrão .............•......................•. 
das ilhas ..••.....•...•.••••......•... 

A"Y. 

Avcnca ...••...•.•..••..•...•........•......... 

AZ. 

~600 
7$200 
t800 
[;!200 
~2&,o 

71':1000 
nos o 

~~100 

Azarcão....................................... arrolJa !1)800 
Azedas .........•.........•.............•..•.. , libra ~i20 
Azebre............... ... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .~160 

soco trino............................. flooo 
Azcredo.................. ... • . . . . . . . . . . . . . . . . . #060 
Azen1 ern barra............................... 580 

'' em folha, e pregos................... fjiOO 
Azougue.. . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . • • . . . . . . )) $400 

DA. 

Bandejas de folha, ou ferro envernizado até 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

um pahno ........................ . 
até :1. i-iÍ dito .....................•..• 
até 2 ditos ...............•........... 
até 2 ~ ditos ........................ . 
até 3 ditos .....•..................... 
de 3 ditos para cima ............... .. 
1nenos de palmo .................•..•. 
de charão de 3 palmos para cima ..•.. 
de dito de 2 palmos não chegando a 3. 
de dito de i palmo não chegando a 2 .. 
de folha envernizada com guat·da üe 

metal até 2 )i palmos ..••. ~ ........ . 
de dito até 3 )i palmos .............. .. 
de metal branco tia India até 2 palmos. 
ditas até 3 ditos ..................... . 
ditaspara mais ......•..•............ 
ditas de casquinha até i palmo ...... .. 
de dita até l ~~dito .................. . 
de dita até 2 ditos ................. .. 
de dita até 2 ~ ditos ................ . 
de dita até 3 ditos ................. .. 
de dita d'ahi para cima .............. . 
de vidro com guarnição de metal até 

:1. l.f palmos ......•......•.... • ...•... 

uma 

l> 

duzia 
uma 

)) 

)) 

ll 

~400 
~900 
1~200 
1,'1500 
2[1400 
&,J$000 
lNOOO 
9fj600 
4~800 
2{j400 

W(JOOO 
HifjOOO 
õnooo 

121'$000 
20/)000 
3~200 
5f)60C) 

10.)000 
20~000 
~01)000 
604')000 

an2oo 



EDO GOVERNO. 

Dallús de folha de Flandres axaroados ...•.... 
, de xrão ..........•...•........•....•. 

de dito ....•....•.......•..........•. 
de madeira pintada até 2 palmos de 

cotnprido ......••..•.......•.•.••.• 
de dita dito até 3 di los .............. . 
de dita dita de 3 ditos para mais ..... . 
grandes de cabello de 1J a 6 palmos •.. 

l> dito,; dito d'ahi para menos ....•...... 
» de moscovia até 4 palmos ........... . 
l> de dito att~ õ ditos ................. .. 

de ditos grandes ................•.•.• 
de papelh10 com tampa de vellu<lo ... 

n ou c:tixi11has ele madeit·a p:tra hriu-
qucdo de crianç:~s até um palmo ... . 

para di las at6 i~~ palmo ............. . 
Bacias e jarro <lc estanho ..................... . 

)> de dito para a barba ............... .. 
de arame para dita ................. . 
de latão, e jarro ••.......•........•. 
de folha, altas, envernizadas ....••.. 
de dita para ir com mass:1s ao fomo .. 

)) de páo pintadas .................... .. 
Bacamartes, cano de hronzc eom bayoneta, ou 

sem e !la ..•....•.......•.......•.. 
l> cano do ferro ...•..................•. 

Bainhas de I'OU!'O para espa(las ............. .. 
de ferro para ditas ................. . 
de bayonctas ........•......•........ 

l> de cuuro para facas ..•...•.•.....••. 
de dito para 1lordes ................ . 
de ft~ITo para ditos ................. . 

'' de lixa para ditos ................. .. 
lladames de ferro como plainas .....•.....•... 
Daetas escarlates •............................ 

>> COOl XCSll'CS ••••• , •••• , ••••••••••••• • 
de cores ..........•.................. 
de lustro ......•.•.•..•..••.••....... 
de dito escarlates ................... . 

-. de pPilo ............................ . 
Baetilha, ou flanella até 4 palmos de largo .. . 

de maior largura ......•.......... , •. 
de sal picos até <i palmos de largo .... . 
de dito de maior largura .......... .. 

llaetão esc ar la te ...................•...•.•.... 
,. do todas as mais cores .............. . 

Balanças de ferro com né, c varias peças para 
se armar com todos os pertences, 
menos pesos.. . . . . . . . . . . . . . . ...•.. 

com marco de libra de pesar ouro, 
concha de Ja!ão ................... . 

de meia libra, ou quarta •......•.•.. 
concha de latão, braco de ferro até 

! ~·~ palmos ......... : .............. . 
com concha de folha, e braço de forro 

até 2 ~ palmos ................... .. 
» de meia libra, ou quarta sem marco .•. 

Bancas para lavar com espelho, bacia, e pre-
paros •..•.......•......•••......... 

sc1n espelho .......•.....•••...•...•. 

/•/? 

um 

uma 

um 

duzia 
uma 

» 
duzia 
covalto 

uma 

Gi 

()600 
:1.~000 
2,~000 
4,/)000 
2Ht!Oo 
3nooo 
~ano o 
6~000 
18000 

#080 
t\:200 
!~600 

.!}tiO O 
()600 
2~000 
44}000 

#320 
!~000 

t)i!OOO 
2~40() 

$640 
!~200 
./}240 
J'I060 

tnooo 
!,~200 
2.nooo 
il:l200 
J)500 
./);)f)O 

J"j3SO 
8~·50 
~t\50 
J)600 
~240 
ff600 
~320 
~640 
./}900 
fj600 

~ONOOO 

2nooo 
1~200 

2~400 

~800 
J'j8ú0 

!68000 
!2,~000 



DECISÜES 

Uanquiulws eonw cadeiras ordinarias com 
haeia para lavar................... uma 

de madcil'a com estufados para me-
ntnt\S, ••••..•••••.•••.•.•••••••••. 

ltmdas de rcl:roz para rnilítar com cordões, c 
borlas de Jio ..•...................•... 
com corrlCles. e borlas de eanotillw iino. 
com tlitos, é ditas dt~ dito liso ........ . 
com ditos editas de dito crespo ....... . 
sem ditos com borlas de tlo .......... . 
sem ditos com ditasdecanotillw tino. 

>> sem ditos, e com dit;Js de canotão Ií::;o. 
sem dito, c com ditas de dito crespo. 
de sctim, ou seda bordadas de rctrqz, 

ou SP<la para capas ................ .. 
• de dilo bordadas de ouro, ou prata.... '> 

Bandeiras grandes para embareJ~õcs ........•• 
pcqueJl:JS ........................... . 
militarrs de seda com lJastca, e ta· 

I aba rdc ........................... . 
Barbatanas para colletcs de scnl1oras .......... . 

de ferro, on aço .•.................... 
Darrigan:~ .... , . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . covaclo 

escarlate ....................•......•.. 
Barretes de lü ele prisão singelos.............. duzia 

de dita dobrados ..................... .. 
de meia de lã si11gelos .............. .. 

l> de dita tle alg-od:Jo .................... . 
de seria l'ingelos para Cletigos ........ . 
de tlita dobrados ..................... . 

» de pellu<.;ia de algorlão................ um 
B:~rretlnas de cnstor para senhoras............. Ullla 

de dito pnra otliciacs ................ . 
grossas para soldados ............... . 
com enfeites para senhoras. (veja.se a 
nota de cllapéos com enfeites) 

de cou t·o, ou oleado para crianca, ..... 
de di lo par a hunH~m .......... : ...•••. 
para ofliciacs com chapas competentns. 

>> de pcllo, ou sem ella com copa afunil-
lada com pala de couro ............ .. 

JJaron1etros ................................... um 
Barricas al)atidas.............................. til na 
BatotJUes............................ . . . . . . . . . UJll 
Barracas de lona .............•........ , . • . . . . . uma 
Bayonetas ...................•................. 
llauheiras de perlra ..•......................... 

de folha de cohre com conductor pa-
ra agua quente .................... . 

llarrasde tã para guarnições, largura de 4 dodos. vara 
de dita, largura de 3 dellos .....•......•. 

Barras de lã para guarn iÇõPs,largura de 2 dedos .• 
'' de dita para mais ele 1. dedos ...••...•..• 

B:-tixctcs forma para bancos dt~ tanoeiro........ 1.1111 
llalçamo de riga............................... vidro 
Barhellas de easquinha......................... uma 

de ferro............................... >> 

Barriletes de ferro para marcinclro............. um 
llagres ..............••.......••........ , . • . . . • . rnilhoiro 
Bandoleiras de ~ouro............................ uma 

de di to hranco, ou garrote:1do ....••. 

2;~000 

nt:bíOO 
9MOO 

12i)OOO 
:liipOOO 

D;Si20 
8:)600 
10~~000 
!4~000 

!2,'1800 
20NOOO 
16h0íl0 
81~000 

80NOOO 
4)200 
/1400 
~í41J 
~õOO 

2,~200 
aWtüO 
1};(jQ(l 

iSliüO 
!l1)800 
7,~200 
!H:W 

3N:JOo 
41(000 

1~6W 

1)4.00 
{!,800 

i6t)OOO 

2~000 
iOb;oon 

,"ll-00 
~~020 

-iOJ$000 
MOO 

oO/jOOO 

20(JOOO 
fio OO 
,~100 
fi3UO 
iiHOU 
f\480 
fj,2110 
fi300 
f;20ll 

1,~600 
t>,~ooo 
#2'10 
~360 



DO GOVER~O. 

Bailados para camiza. (vejam-se tiras). 
Bailas de barro para hodoque ......••.....••.••. 

de pe!lras pcqucn;1s ....•.......•.......• 
Balaios de palha de Angolla (vejam-se quindas) .. 

de palhinna cabocla ................. . 
Bandós de perolas falsas .........•............•• 

de vidrilllo ..........•...•.......•...... 
de cabello ...•.•..............•.....•..• 

Bandurras •........•......•.•.........•....... 
Balde de folha ...........••.....•.........••.... 
Uascs, ou piainas de madeira de qualquer qua-

lidade •...••..•.•.••....•.....•...••..•• 

DE. 

mil!JCiro 

Ulll 
)) 

urna 
um 

uma 

Bebedouros de vidro orrlinario para passarinl10s. um 
rle dito grandes .................... . 

Belhutc rstrcito ..... , .................. ·...... cova do 
largu ..•..•.... , .•...•.......•....•.•.. 

lklbutiuas estreitas de qualquer eõr ........... . 
>> largas dito .......................... . 

Bostas ninares.................................. urna 
Uctasdciruhé grossas ........................ .. 

delgadas, ou finas ...................... . 
de illllJira grossas ...................... . 

>> delga(ias ......•.......•.....•........... 
Uengallas de canna da Judia 1Jrutas............ 1> 

de harnhú............................ !luzia 
de alJacla ........... ·• •. . . • . . . . •. . . . . . . uu1a 
de 1narfirn .....•........... , ......•... 
de páo de toda a sorte................. duzia 
com tinteiro, ocul~~, cadeira, frauta, 
e chapéu de sol....................... uma 

>> cont rstórp1e ............•....•. , .•. , •• 
par a pescar •........................•• 
eorn açou!es.......................... » 

Dentinhos bordados............................. um 
J> liSCIS .. , .. , ...... , ........•. ·, .....•. • >> 

Bezerro inglez................................... duzia 
de outro qualquer porto .•.....••....... 

>> envernizado ................•........... 
Bécas horilatlas para Desembargadores. . . . . . . . . . urna 
Berços tle vidro riUalilado até 1/:2 p::tlmo..... ... um 

DI. 

Bidés ••......••.........•................•...... 
Bilhetes de boas festas ......................... . 
Bit{neiras de latil.o ou de outro qualquer metal.. 
Hbr:atcs de madeira dourada ...•.......•....... 
Biclteiros de f?llla para castiçacs, ou apilgador .. 

» de YJrlro ............................ . 
Bírolas de Mala!Jar de 22 a 24 cavados ..•.....• 

inglozes, ou de Bengala de di tos co-
vados .....•........•.....•.•........ 

Biombos da Clli11a, un á imilação ............. . 
de madeira com panno de lona enver-

nizados ...............•.•......... 
Birlos de fazer renda ......................... . 
Bicos de gouuna elastiea para peitos ........... . 

)) 

eento 
duzia 
Ulll 
duzia 

peça 

um 

duzia. 
um 

G:J 

1,~000 
2BUUO 

hOW 
:J,~O:JO 
2NOO:) 
;1f>:200 
1b200 

6000 

15000 

1~0~0 
.'i!20 
.~'2MI 
:s:12o 
;~:H o 
6íOO 

20;~000 
1~320 
m6o 
~010 
,'<020 
,<:sou 
2~WU 
2,':lt,l)ü 
!J}i800 
21~100 

~,~2:10 
16600 
4;i()!JO 
3;)200 
,~100 
,~060 

i1M'.l0 
12,~UÜL) 
2'~fl000 
M>.moo 

f320 

2,1)000 
1 1~uoo 
.~2'l0 

il'l600 
f\210 
i5:\ou 

2~000 

2~/J,OO 
100~000 

12.)ROO 
fjO.'iO 
~200 



DECISÕES 

BO. 

Dor las de canotilllo para chap1!o . . . . • . . . • . . . . . par 
de seda, ou r e troz para cordões de a r-

4.f~ooo 

nlação .................•............. Utlla 
pequenas de ouro, ou de pra til falsa ..... 
de retroz, c Ho de ouro, ou prata üna 

com cordão, ou sem elle ............ . (JMO 
de arJJlinho .••..........•....•.......... 

>> de lü para pe;~adeiras de st:Jges......... p;:u' 
Uocacs para seringas...... . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . grosa 

de marllrn para charutos................ um 
de páo, ou chifre....................... d uzia 
118 buxo para seringas ......•........... 

:1.~000 
f:;iüO 

16200 
/j200 
1~200 
.~coo 

4~000 
J)600 
15i80 

:Hi200 
1~~~)00 

» de vidro para charutos................. cento 
» para ourives................... um 

» de chumbo, ou estanho para casticaes ... d,uzla 
Bocetas com lamparinas para 6 mczes ... : ..... . 

com ditas para um anno .......... , .... . 
de papeliio para chapéos................ uma 
de dito para tabaco, ordinrtri::ls......... duzia 
de dito dito, entrcfin::ls .................. . 
de dito dito, finas ...................... . )) 

de púo axaroadas, de .Macáo............ uma 

lP2ü 
1f>200 
2$/tOO 
3/)1\00 
~~000 

» de sol!a envernizadas para tabaco ..... . 1)400 
terno de oito ~81!0 
dito de dito 1(~600 
uma 1H200 

de faia ......••.....•.........••........ 
de dita ...............•.............•... 
redondas axaroadas ele :1. ~~palmo •...... 
com linha de Guimarães ............... . #600 
de papelão muito ordinaria~ para ta-

baco.................................. duzia ~61.0 
de folha de Flandres para dito.......... :;uoo 
de chifre, ou osso para dito.. . • . • . . • . • • • J)'ISO 
pequenas com insectos . . . . ... . . • .. .. . . . . uma 180DO 

l> Ineâs.... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1{)500 
grandes................................. )) asooo 

Docetinhas de Jaia, pequenas................... duzia (}120 
de dita maiores..................... f}2W 

)) 

com pós de sabã,o................... n .n9GO 
com estalo de fogo ........•. , .•....• cento de estalos i~OOO 
com pastilhas (veja-se pastilhas). 
de papelão pequenas para pilulas... duzia $120 

• de dito com arêa de côr............. i/)7'20 
llofctazes. . . . . . . . • • . . . . . . • . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . • vara ~2'l0 
Boiões pequenos com conservas................ um floOO 

J• vidrados até um palmo................. J)O:;o 
ditos maiores........................... fjlliO 

Bolc~s preparadas para caç,adores....... . • . . . . .. uma $600 
; de couro para dinheiro.................. duzia 2$000 
>1 de metal para dito .......... ;.......... uma J$600 

de retroz, ou seda....................... ~400 
para cllaréis........... . . . . • .. . • • .. . . . • . par 2t;lJ,OO 

)) para cabelleira ...................... ; . . . urna :;soo 
de missanga, ou vidrilho para dinheiro. J$800 

» de filagrana branca, ou amarella para 
dinheiro............................. " !~600 

Boldriés bordados, de prata, ouro, ou seda, com 
preparos....... . . • . . . . • • . . • . . . . . . . . . . un1 

de marroquim, ou de couro com seus 
pertences ...•...•..•.•.......•.•..•... 

3~200 

1~600 



DO GOYERNO. 

Bolclrlés de camurca ordinarios, para soldados. 
, de dita coni pertences para ofliciaes ..•. 

de seda com ferragem ................. . 
de marroquim eom earteim para brin

flUedosde crian~a ...•.•....••.....• 
Do1nbas para regar, .•.. : ..........•.•.•..•.•.• 

» de pão para ptpas .......•.••.....•.. 
de folha .•......•.....•.•...•....•.• 

)) de cobre ••.............•..........•. 
de bronze, ou cobre com·seus compe-
tentes canos ..........•.......•..•. 

» de folha com torneiras .............. . 
l> de colJre, ou chumbo para poços ...• 
l> de ar .•.•...........•................ 

Bordaduras para fardas de officiaés do estado-
maior ..••....•..................•. 

Bordões para pianos .......................... . 
,. para viola ........................•..• 

Bombazeta, ou mellania lavrada, ou adamasca-
da de lã .......................... . 

Botijas proprlas para genebra ................•. 
)) de páo •.• • •••..•.•.•..•.••.•••••.•• 

Bollas de marHm granclcs para bilhar, ou outro 
qualquer jogo ....•...............• 

J> de dito pequrnas para carambollas .. 
Bolas de cortiça, ou madeira ................. . 
Búrnbazina .•....................•............ 
Bonés de veludo, ou veludilho .............. .. 

de seda ....••.....•..•....•.......•.. 
de lã, panno, ou algodão .......... .. 
de pelle ordinaria ................. .. 
de dita fina com guarnicücs de ouro, 

ou prata, ou enfeites.: ........... . 

)) 

)) 

)> de oleado ...•••..•....•....••....... 
Bonecos de pá o, papelão, ou barro ...•...•..••• 

l> de côra ..•.........•.•..•...•...•... 
enfeitados ..•...........•.......• , .. . 
da Inclia ern caixa .................. . 

» de barro pequeninos ................ . 
Borrachas grandrs ..•...........•.........•... 

pequenas .•..•..•••......•........... 
>~ do .Maranhão .•..........•..•....•... 

Borrachões de pelle inteira............... . ..• 
Botas .•...•.............•..•......•.•......... 

l> eon1 canhões ...........•..•......•.. 
Botins curtos inglezes ........................ . 

)) de qualquer outra WH~ão ••••.••.•••• 
• » para c: r iança .....•..• • .•.••.....••... 

Botlns para senhora .....•....••••.. , ....•....• 
Botlns de vaqueta muito ordinarios para ho-

Inetn ..... , ....................... . 
Botücs de no dP nnrn, (I() pr:lfa ............•.. ,_, 

)) 

de gal;1o cl1~ ouro, ou prata ... , ..... . 
de dito falso ..........•............. 
de lft ............................... . 
d1~ dita perpwnos .................. . 
de cahello, ou retroz para batinas, 

ou ehiinarras .• , .....•.•..••.••... 
de metal, finus lavrados para ofli-

ciaes . ... ~ ... ~ ............... , . ~ ...••• ., " ~~ ... ~ 
DECISÕES Dl!: :l827. 9 

(li 

duzla 
um 

)) 

uma 
)) 

)) 

» 

duzia 

covado 
cluzia 
uma 

)) 

covado 
Ulll 

. l) 

)) 

)) 

(luzia 
uma 

tlHZia 
um 
par 

» 

)) 

)} 

duzia 

65 

2~'100 
iJ)GOO 
3N200 

/)300 
60~000 

HiOOO 
it)nun 
2;j400 

8~000 
2~000 

GOf!OUO 
soNooo 

20~000 
fi,!HiO 
tf200 

~irü 
J;!480 
MOO 

211:;5.00 
MOO 

21')000 
h200 

3EOU() 
2$000 

f?SOO 
~800 

OJ$000 
J'j800 
.fj&.80 
2~000 
lJ:SStJO 
3N20o 

J$200 
1)160 
J$100 
J)'t80 
4),800 

6NOOO 
8!1000 
~EOOO 
2WWO 
./)800 
2~000 

J)060 
2f'!tHHl 
1t<~iG0 

IiM1ll 
l~SOO 
fi900 

1}2GO 

4~800 



66 DECISÕES 

Botões para vestia.. . . • • • . . • • . • . • • • . . . . . . . . • • • groza 
JJ lisos, ou lavrados para casacas..... >I 
>> ditos para vestia ................... . 

ditos ordinarios grandes para solda-
dos •....•.•.•••..•.•.••.•.•..••.... 

» ditos ditos para vestia. . .. . • . • .. • . . .. >> 

>> de madreperola pequenos......... . . » 
» de ditas com pedras................. ,, 
» de solla envernizados............. . • >> 

de casquinha para casacas ....•..••.. 
» para vestia .•.•• •!'• •••.• r ••••••••••• 
>> de vidro............................ )) 

de linha, ou algodão para camisas... >> 

de retroz para vestia ... , .•....•....• 
d~ aço, chifre, ou estanho grandes ... 

>> ditos, ditos pequenos ............... . 
>> de fila grana ...•.•......••••...•.•.• 
>J de casquinha para cortinas, ou ilhar-

gas de segc •...••• ,;, • . . . . • • . . . • . . . duzia 
>J de regaço, ou tapete, de espiga, ou 

parafuzo ••.....•.........•......•. 
>> de vidro preto lapidados para ba-

tinas ........•...•.......•.•..•.. 
Bozinas de folha para navios.......... . . . . . . . . uma 
Borel..... . . . . . . . . • • . . • . • . . • • • • . . . . • . • . . • . . . . . cova do 
Bornidor de domadores...... .. • . . . .. • . . .. • . • . um 
Bornidores de pá o para sapateiro.............. » 

DR. 

Braços de balança' de ~<.í até 2 palmos pintados) 
ou envernizados •..•..•...•....... 

» de ferro polido até 2 palmos •..•...•. 
J> de dito dito até 3 ditos .............. . 
>> de dito pintados, ou envernizados até 

3 ditos ...•.....•....•..•.••.••.... 
Braceletes de bljouteria falsos ......••......... 
Bretanha larga de 6 varas .................... . 

>> estreita de 6 ditas .................. . 
de França de 6 dftas ...•.......•...• 

'' de di ta larga ..•...••••.••........•. 
Breve da marca •..•.........•.....•.•.......•. 
Brim estreito de qualquer qualidade até .26 pai-

legadas .••••...•.•••...•............••• 
largo de dita até 3~ ditas .............. . 

>> entrançado de dito, ou largura ......... . 
Brincos de vidro, ou massa .•..•..•••..••..•••. 

» de rr1etal •••..••••••.•........•..•...•.. 
d~ estanho ..••.••••.•.•••.•.••.....••.. 

» de chumbo .......................... . 
com pedras, ou perolas falsas, ou ma-

drepcrola ••••.•.•.•••...•.....•...... 
l> de almendrilha ..•..••.•....••......... 

Rrindõe:s com cabeçada ...................... · 
Brocados .•.••......•..••...........•.....•.... 
Brocas para puas •...•••...•••..•.••••.•.•..... 
Broxas para sapateiro ..•..•....•..•.•....•..•• 

>> de 2 cabeças .•••..•...••••••..•••....••• 
>> para pintores •.....•..•.•.....•....•.••• 

grandes para eaiador .. , .••• , ....•.•.••. 

)) 

)) 

par 
peça 

)) 

um 

vara 

)). 

duzia 
)) 

)) 

groza 

p:lr 
groza 
um 
cova do 
duzia 
milheiro 

duzia 
)) 

.2~1!00 
2MOO 
:1~200 

:1$000 
r~wo 

i$600 
28ROO 
n6oo 

:l'r~800 
$600 

:1~600 
1):120 

1#200 
&61,0 
b200 

3~200 

1$4.oo 

$300 

~200 
8800 
~:160 
.f) !i. OO 
v5080 

J)GfteO 
:IJ)280 
2~t>60 

:1~280 
J$600 

.2~200 
Uj600 
2~200 
3fj000 

J$060 

q1220 
~~350 
.!'!500 
.fl600 

.28000 
$600 

:1~200 

.))2~0 
J'f600 

25000 
:M60tl 
.fl800 
.fiq,oo 
~600 

:lf!OOO 
3~000 



DO GOVERNO. 

DU, 

Dules de estanho............................... Urn 
de folha de Flandres..................... >> 
de 1netal branco........................ » 
de casquinha pequenos ..•..•......•••••. 
de casquinlla grandes.................... )) 

Bunas> ou eofre de ferro fuudülo até 2 palmos. uma 
• de dito atú 3 ditos..................... n 

de dito até 4: ditos ................... . 
de dito para maior ................... . 
de dito batido até 2 palmos............ >> 
de dito até 3 diros .................... . 
de dito até -i ditos.................... >> 

de di to para maior.... .. • . . .. . • • . • .. . • • 
Hurls . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • • . • . • • . • d uzia 
Bnstos de marrnore de um palmo .......... o ... . 

Uuxellas de aço (cspecic de escova de arame).. um<J, 

PESO. 

DA. 

Hacalllau •..••.....•.......•...•.••.•.•.••••..• 
Baga de louro ......................•....•...... 

n de zimlJro ...........•.....•.•...•........ 
>> de jenipuro .........•......•••.•.•....... 
>I de héra .....••.•....••....••.•...•.•...• 

Dalsamo tolutano .•.......••.•.•..•........•.•• 
sulfurio anizado .................... . 

>> peru via no ......•..................... 
J> de enxofre ..........................• 

sulfurh~o tcrmentinado .............. . 
catholico ...............•............• 
de Gcnoveva ...............••........ 

)) de Arccu ......•........... · •......... 
>> divino ..............•....•........... 

Bardana .......•.......•.........• · ........... . 
Barrilha ..•........................•.••.•.•.. 
Harbasco ....•.......•.•.......•..•...•....... 
BariJa de l1alôa .•.•.•••..•..•.•.•...•..••••.•.. 
Batata ingleza ...........................•..... 
Hatume preto feito de oleo ................... . 
Hanha de porco ............................ . 
Uantla> ou vauno sem ornato ...........•......• 

DE, 

Hedclio .............. , ......••.............•.•. 
Hcijoin1 tino ..•...•.•..... , ..•••....•.••.•••..• 

" ordinario ...................•.....•..• 
nl•laustria .•............•....•... o ••••••••••••• 

Betonica .......•.......................•.•.•.• 
Benedicta Jaxa ti v a ............•......•...•••.• 
JJezoartico mineral, c jovial. ..•.....•..•••••• 

de curvo ..•.....••..•.••••••.••••••• 

I e:"-.? 
l ./ 

qninlal 
libra 

)) 

)) 

)) 

arroba 
libra 
(fUintat 
:llTOba 
libra 
arrolla 
libra 

» 
)I 

67 

~800 
~600 

l~t\00 
3+':(200 
71~:wo 
12~000 
24t~OOO 
3Gnooo 
48!!000 
50$000 
!00~000 
l!JOf,\000 
200/:!000 

fi,fJ,OO 
6 1~000 
~320 

4~500 
ll120 
~iOO 
t)lOO 
.n2oo 
JS72Q 
fi,80Õ 

1.1~900 
J'l800 
~800 
.f:!960 
(j960 
,{)!160 

1};920 
1)!.1:80 

2.t)600 
t;(i20 

8/iOOO 
ji()-1,0 
~fJ,OO 

lfitiOO 
12~800 

fi6W 
.r:soo 
[i:j:,?() 

~ftOO 
~~160 
,1$9HO 

lt,\100 
7~00U 



68 DECISÕES 

DI. 

Big-ornas •.•...••..•••••..••.•••••.•......•.•..• 
Hiscouto fino ..........•...•........•.......•.. 

ordinario de toda a farinha .....•... 

no. 

lihra 
arroJn 

Barragens..................................... libra 
Bolacha fina.................................. arroua 

• ordinaria, e de toda a sorte ......... . 
Bolça de pastor................................ libra 
lJolo ar~nenio................................. arroba 

de dourar •..•.............•.......•.. 

UR. 

lH'<t<;~s de b~.lança de 3 palmos para cima..... Jihm 
Br;IHca marmha, ou soldanella •...•••.••.....• 
Breu.......................................... quintal 
Bronze em obra ........... ,................... libra 

nu. 

BLt;r.ios •..•••••••••.••• , •••..••••••.•••••••••••• arroba 

CA. 

Cabaia, lisa até 4 palmos ................... .. 
» lavrada ou pintada ................. . 

Cahaz pequeno de pita ....................... . 
Cabcllciras •....•.• · •.•...•.•.•. .- .•..••...•••.• 

de lã •.••.•.....•..•.••..•..••....•.• 
de cabello rom enfeite, ou :-em clle 
para mu lhercs .................•..... 

Cahc~as de páo, ou papelão para cabelleira~ .. 
Cabe<_;ões par a cav:allo.~ ....................... . 

de casqutnha .....•........•.......... 
Cabos de piaça!Ja pnra noras ................ . 

de páo para so,ellas, lmri~, c outros 
instrumentos pequenos ............ . 

de osso par a f a c as, c gados ...•...... 
de marllru para dito ................ . 
de iutlJ(''. para fatexa ................ . 

Cabeçadas de pris<1o de qualquer qualidade, 
para antrnaes ..................... . 

e redeas de couro ......•..•........• 
envr-rn i zad as •.........•...•...•....• 

,, dA qualquer I}Ualidade 1~0111 enfeites. 
Cahitlcs de lll<H.II'ira pan s~1p:1tos, P !lOtas .... . 
Cabrestos de fnro para CiiXéls ............... . 
Cacineta lisa .. · ..............•.............. 

pintaria. ou lavrada .............. .. 
ütt :1s lisas tranSJJarentes até 4 Jtalrnos ........ . 

r-ntrc11nas dito ....................... . 
liuas dito •........••.•.................• 
ordinarias para mais de 4 palmos •••.• 

covado 

Utn 
uma 
duzia 

uma 

um 
)) 

cazal 

duzia 

Ulll 

uma 

Ulll 

covndo 

yar:l 

)) 

~HO 
3{)200 
it;200 

2~&:00 

1)600 
1)800 
f$200 

4tjQOO 
3;~100 

:12:1000 
{)640 
Jj\2i0 

2,$880 
3~200 

,5240 
t320 

2NOOO 
itJ600 

:1.$000 
36200 
ft.HOOO 
61~000 
~1;!000 
.ff200 
f:I,WO 
.f:P54') 
(jHiO 
,~:300 
f~íOO 
J$200 



DO GOVERNO. 

Car.as cntreflnas para mais ele 4 palmos...... vara 
• !> mais finas dito ..................... . 

de xadrez, ou listras, urdinarias até 
,1í, paltuos . .. . . .. .. . . . . . • . • . . . . • .. . . . )) 

n mellJOres dito ...................... .. 
)) ordinarias para mais de 4 palmos ... . 

mais 11nas dito ..................... . 
lavradas, tecidas, abertas, brancas ou 
de cores, até 4 palruos ............. . 

para mais de 4 ditos ............... .. 
>l lavradas muito 1in:1s como francezasJ 

ou francezas até 4 palmos .......... . 
para mais. de '~ditos ................. . 
hordadas ordinarias até 4 palmos ... . 
üuas di to ........................... . 
ordinarias para mais de 4 ditos ..... . 
tlnas dito ........................... . 
muito H11as, francczas, ou á imitação 
ate .1pal1nos ......•................. 

para mais de 1- ditos ................ . 
de escossia ordinarias, lisas até 4 ditos. 
finas dito ........................... . 
de escossla ordinarias para mais de 4 
pal!llOS .... · ... · ................ ·. · .• 

finas ................................ . 
da India lisas transparentes ordina-
rias ...•....................••..•... 

1l11as ..............................•.. 
lavradas, ou bordadas de branco, ou 
de côr. onlinarias ................. . 

finas ................................ . 
bordadas tle ouro, ou prata ordinarias. >> 
H nas................................ >1 
ordinariasJ como ga rrazrs, !Jeirarnes, 
e outra !pia.! quer fazenda branca sc
zuclllaJJte, quér illgleza, ou de outra. 
nação ....•.....•............•...... 

melhor !JUalidade; como l'anas, alia
hade:-;, tandacks, e outras seme
lhantes assim inglezasJ como de 
outra 11ação........................ >> 

de eseossia Ia vradas, ou adamascadas 
até 4 palmos........................ n 

para wais Je 4 ditos......... .. • . . . . >> 
da lndia de listras, ou xadrez ....... . 
1i11as •....•....................•...•.. 

Cadeados brancos, e amarei los pequenos...... duzia 
grandes e de todas as qualidades .•... 

Catleias de relogio ordinarias.. ... • . • . • . • . . • . .. uma 
douradas............................ 11 

para relogio de ouro encobrado ••... 
de aço para relogios ................. . 

Cadeiras de páo, assento do mesmo............ n 
ordinarias, com assento de junco ..•.. 
de páo ordinarias, com assento de pa-
lhinha de rotim pintadas .......... . 

de mogno, ou outra qualquer madeira 
fina, assento de rotim~ ou crina e 
lã, embutidas, lavradas, ou lisas ... 

6H 

fj400 
j)600 

n.6o 
fi.2õ0 
M80 
t$300 

{32:) 
J):l60 

f{;-)00 
-~800 
,~30il 
foOO 
MOO 
~750 

t)800 
26000 
q~i(iO 
6250 

f)f80 
~300 

l.)GllO 
21~\00 

2N400 
4,~000 
3,~0~10 
4NOUO 

$220 

fj320 
{j~60 

l500tJ 
2~0l10 

.fJ600 
1~600 

J)200 
2J)UOO 
8~000 
tnooo 
!ffiOO 
lNriUO 

2NOOO 

5~000 



70 DECISÕES 

Cadeiras de toda a qualidade, com almofadas 
de seda. • . . . • . . • . . . . .. . . . . • . . . • . . . . . un1a 

de qualquer qualidade para meninos. 
de campanha, assento de couro ..... 
de braços, assento do páC! ou junco ... 
de outra qualquer qnahdade de bra-
~os tiO % sobre os valores designa-
dos ...................•..•.......... 

de bambú da China.................. , 
como leito ....•.........•...•........ 
de xarão, com braços, ou sem eUes, 
assento de seda, de qualquer quali-
dade ou palhinha ................. . 

axaroadas com bracos ou sem elles .• 
para conduzir pessoas, com cortinas, 
ou sern ellas •.•...........•......•. 

» com assento de panno estampado ....• 
Cadeirinhas de couro ordinarias para senhoras 

montaren1 ..........•............... 
» boas ........•.........••..•... 

Cadernos de musica: cada % folha............ por 
" e vindo encadernado. . . . . . . . . . . . . . . . mais 

Cadarços do algodão branco, ou riscado; de f2 
pecas até 12 varas .........•.•....• rnaço 

>> de linho branco, ou riscado ; de 12 
peças até 12 varas ............... .. 

N. B. Todos os mais cadarcos brancos 
ou riscados de linho, OLl algodão, 
tendo mais varas ; se regularão 
pelas avaliações acima, segundo a 
quantidade de varas que crescerem. 

de linho c lã, ou algodão e lã ; maço 
de 12 peças, e estas de 2õ varas até 
~f pollegada de largo................ por 

>> de maior largura dito dito ......... :. 
de algodão ou linho, para presilhas ele 
botas, de 25 varas a peça ....... , .. . 

>> ele lã estreito até ~~ pollegada de 2õ 
até 30 varas a peça ................ . 

>> de maior largura clito ....•.......... 
l> de seda para debruar................ vara 
l> largo .................•.•..•.......•• 
>> de algodão preto para debruar até ~f 

pollegada de 2!'> a 30 varas a peça.... por 
» de algodão pintados, ou tecidos para 

dehruar até 3/4 pollegadas......... vara 
até f dita ..•.......••.•..•....•...•. 

Cadinhos pretos, por...... . . • . . • . . . . • . • . . . . . . . numero 
brancos............................. duzia 

» de gesso pequenos.......... . .. . .. . • cento 
Caelernaes de 2 rodas até 8 pollegadas......... pollegada 

n1aiores ...........................••. 
de 3, ou 4 rodas até 8 pollegadas ..... 
n1aiores .................•....•....... 
sondo bronzeados, dobrado valor da 

pollcgada, conforme a classe a que 
pertencer ..........•...•..••......• 

Cafeteiras de folha de Flanclres, c chaleiras.... uma 
J> para coar café ..............•••••.•..• 
)) de casquinha ordinaria •. , ••. , .••..• ,. 

!2~000 
4EOOO 
i$õ00 
1~:100 

161)000 
!2~800 

64EOOO 
12NOOO 

2o.nooo 
36~0tJO 

tiOS O 
fNOOO 

~6í0 

1M20 

ifj600 
3a2oo 
fj640 

f/200 
~610 
1:1020 
f'PO!J.O 

J}HSO 

now 
~025 
fj020 
'n120 

2/fr400 
1:1070 
fjiOO 
J}t20 
M60 

fj600 
l~OOO 
4fj000 



DO fiOVERNOo 

C afetcira fina .•.••••.•. '" •.•....•.•..••.• · •.•.. 
• de folha envernizadas •...••.......•.• 

Caixas, ou canudos de papelão, ou folha para. 
charutos .....•.•.....•........•..•.... 

" de tartaruga, ou madreperola para dito. 
• de lixa para oculos .....•...•............ 
" de marroquim para dito ............... . 
» de papelão para dito ................... . 

de tartaruga lisas para tabaco .......•••. 
" com retrato, ou marchetadas .....•....•. 
" de maça lisas, ou marchetadas; lavra-

das e com retrato para tabaco ...•...• 
• de papelão muito orditlarias para dlto ...• 
» ordinarias ...•..•.•.....•....•....•..•.• 
)) entrefinas ..•••....•..•.......•.........• 
• de buxo de toda a qualidade ..•.•...•.. 
» de guerra .....•..........••..••••.•....• 
• de papelão, com vidrinhos ....•...•.•.•• 
• de páo, com sabão para barba .•.•.•..•. 

de estanho com dito ................... . 
" de folha de Flandres até t % palmo, 

pintadas, ou lisas .................... . 
" pequenas enfeitadas com perfumes para 

senhora ........•...•.......... . o •••••• 

" pequenas com obreias até !/2 palmo. o •• 

>J de papelão, páo, ou folha com ditas 
até um paltno. o •••••••••••• o •••••• 

]) de papelão forradas de seda .....•..•.•.. 
de páo superiores, marchetadas de ma· 

dreperola, marfim, ou tartaruga para 
costura .......•...........•.•...• o •••• 

• de xarão para costura com preparo ..•• o 

J> )) • n » sem ditos ...... . 
)) com 1- frascos para chá .•..••....••..•..• 
)) co1n 2 ditos ........................... . 
)) vasias .......•....•....•.••.....•••.•..• 
» pequenas para joias ..............•...•.• 
• para voltarete completas ordinarias ...• 
n para voltarete completas da 2.a sorte .. . 
)) dito dito da L a sorte ................... . 
" de madeira para seges ................. .. 
" com um par de pistolas e pertences. o •••• 

» com 2 pares; um grande, outro de algi-
beira .....•..•............•..... o ••••• 

» de folha para aquentar ovos ........... o 

n de páo ou folha para pôr relogio ......•.. 
>> de páo forradas de marroquim de ~~ 

t palmo .................... , .•....•.•... 
de um dito ............................. . 

» com pertences para barbear, ricas e gran-
des ..••.•.•..•.•....•....•..••.•..••.. 

" com ditos ditos menores ............... . 
» com ditos pequenas ordinarias ..•...•.•• 

com ditos grandes e ditas ............. .. 
» de campanha, com trem de cozinha, e 

mesa, até 6 pessoas em I, ou 2 volumes. 
» com dito para U pessoas como acima .... 
)) ou canudos de phosphoro ..••...•.•.•.•. 
>> de páo com 3 pães de tinta ............. .. 

con1 6 ditos dito ....................... . 

uma 

duzia 
uma 
duzia 

)) 

uma 
)) 

duzia 

uma 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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3f}600 
::1~200 
J')640 

Ui!)20 
J$240 

25000 
~~000 

4.~000 
~MO 

iJ$200 
2MOO 
4{)800 
Msoo 

J)2!J,O 
S:IOO 
~i60 

~800 

4nooo 
q~l20 
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125000 
20~000 

{J,aooo 
4~000 
2~000 
4fP800 
!0~000 
2í~OOO 
40~000 
20~000 

30~000 
. 2/)000 
2~000 

!~200 
2H400 

2li~OOO 
12~00 
2~000 
4~000 

20~000 
40:-1000 

J$01-0 
níoo 
J}600 
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72 DECISÕES 

Caixas de páo com 12 pães de tinta .......... uma l~OOO 
J) do. papelão muito ordinarias, com per-

ÍliffiC'> ••.•••••••••••••••••••• •·• •••••· ~~~600 
» n1ol hores dito .•.•..••...•.•......•...... 2~q,oo 
» elo pinho abatidas .•••...•..•..•...•..... )) 1~000 
l> CO lU ferramentas para carpinteiro até 

2 !~ pal1no •.•.•.•.••••..•.•.•.....•..• SJ)OOO 
)) até 4 ditos ..••..•.••.••.......••....... 12$000 
li d'ahi pat·a cima .•...•....•.••..•.....•.. 32i5000 
J) com prepal'Qs para costura e com musica. 301$000 

ou bocetas para tabaco e com musica .... 12~000 
)) co1n in ser. tos ..•..•..••.•....••..•....•.. 2. 000 
)) de papelão com vidro na tampa repre-

sentanclo diversos objectos até um 
./)640 pal1no .•..•...•.....••......•......•.• 

)) para menos de /f palmo .................. )) ~{60 
)) ou barriúas com õO duzias de brinquedos 

e outras galanterias para crianças .•.. 12~000 
)) com maior, ou menor numero de ditas; 

se regulará proporcionalmente com a 
avaliação acima ...................... 

)) de páo de pinho .•••..•..•...••••....... )) J$800 
]) de papelão com engonco, para tabaco ... duzia 1~440 
)I rle osso com dito para "dito .............. {j960 
» de folha e de papeh'io para dito. (vejam-

se bocetas ) •..••••.•••..•...•........• 
l) do folha envernizadas para um chapéo. uma H280 
)) para 2 ditos .•.•..••..•...........••..... )) ~~920 
)) com esrorva, p:ua qualquer arma ...... l~OOO 

para tabaco, de papelão, tampo de vidro 
~~00 e aro de Inctal ••...•••••..•..........• 

» de xarão para cabclleiras ....•......•... O{l>iOO 
de marroquim, lixa, ou qualquer ma-

deira fina para doze talheres •...• , ...• 9~600 
]> para 6 di tos . . • • . • • • . . • • • •.........•... f!n800 
» para mais ou menos quantidade, se regu-

lará a proporção ...................... 
)) de papelão para tabaco com aro de me-

tal ou enfeites do mesmo ou de massa .• duzia 2r,6.oo 
Caixinhas de papelão até um palmo com tampa 

de vidro •.•..•.•..•.•...•.•........... "uma ,n~oo 
]) com phosphoro e lanternas .....•....... ~480 
)) pequenas ordinarias para costura ....... 2H~OO 
)) com massa ou pós para limpar dentes .•. duzia lt')OOO 
)) com 3 duzias de Iapis para pintor .•..... uma ~~200 

~. B. E te_ndo maior, ou menor porção; 
a proporçao •....••.•••.•....•.....•... 

)) pequenas, com preparos para costura 
~~200 ordinarias .•..•...•.......•...••...... )) 

l> superiores ...••...•.•.••...•...•.•.•.•.. 8~~000 
)) de folha para papeis .................... duzia ta44o 
)) com tampa .••.•.•.•.•......•....•...•.. uma #400 
]I pequenas de folha envernizada para chá. duzia 2$400 
» para costura sem preparos ....••....••.• uma .1)~80 
)) com brinquedos para uma criança ...•.• )I 1,fP200 
)) de papelão com preparos para costura ... )) 2#1!00 
)) de marroquim com preparos para cos-

t~ua até i~ palmo .................... )) l.l$00() 
)) maiores .•.••.•...•....•.......•......••. u;~ooo 
l> com brinquedos de cllUmbo para criança. )) ~100 



DO GOYERNO. 

Caixinhas de papelão, ou pão com a Ifinctes .... 
• de 1lóco para 11endurar relogio ...••.... 
l> de alabastro para relogios dP algibeira .. 
,, de follla para sal, e pimenta ....••..••• 
• forradas de sccla, Hngindo a.m livro até 

2 prlltnos •.......•....•......•........ 
de vidro Hngíndo pedra .......•...•.•... 

l> de marroquim para dedacs .........•.... 
>> com massa para afiar· navalhas .•.......• 
» de virtro para tr1baco ................... . 
» de osso com 2 palitos e esgravatador. 

~~P~~.~~~~~. ~~~.c .• ~~~~~~~l:~.~~ .i?.o. :.c.~~~~ 
>> de ca!'quinlla cotn lapis e canivete ..•.... 
>> com lapis, Ctlnivetn, pcnna e palito .... . 

corn pincel para barba .................. . 
» com dito para dita colll espelho .....•. 
• de filagrana .....•.........•...•.....•.. 
• velrueuas com pós para denegrir cabello. 

Caixão de ferro com seus pertences para torrar 
café •.•...............•..•.......•.... 

Caixilhos de osso para oculos de mola •..•..•. 
• de chifre ....................•.....••..• 
» ele casquinha nara oculos de mola ....•.. 

Cal de prdra ...........•...••......••......... 
Cal~úes de couro .•.....•..................... 

>> c1e panno onlinario .......••............ 
» ele~ di lo fino .....•..•.......•........•... 
l> de cascnlira ....•......•...•............. 
» de meia c1c seda ...................... .. 

Calr,as de casem ira .........•....•.•..••.•..•• 
» de brim, linho, ou algochlo grosso .•..•. 
» de dito fino ou IIollanda ................ . 
» ele rnelittt, selincta, ganga, lisas, pintadas, 

ou riscad:1s ......•......••....•..••..• 
n de ganga, bordadas .....•. , .••.......••. 
» ele chita .............. , ........ ,,, ...... . 
>> de prumo onlinario) ou bactão .•......•• 
» de panno tino ••...•....•••.....•...•..•. 
» de riscado ordinario •.....•.•••..••..• ,. 
>• de dito fino .•. • .............. , ......... , . 
n de 111ria de seda ........................ . 
» clelapimdeUI. ••• , .................... . 
» de dito de seda ..•..••••....••......•..•• 
>> de eouro .......•......•.......•....•... 
» de meia de lã, ou algodão .............. . 
» de estopa ....•.•....•.•..•...•••..••....• 
~ tde seda .•...••..•...•......•••... •• .•.. · 
» de panninho, ou qualquer fazenda de al-

godão ........•.••.•••.••..•..•...... 
Caldeirinlws de estanho ...................... . 

>> de chifre como copos •..•.•.•.•.•• 
Calhamaço ordinario ou grossaria .....••..••.. 
Cal::unanha .....•........•.•...•...•.•.•••...• 
Cal~~adeiras de chifre ........................ .. 
Caruas de !erro pequenas sem preparos para i 

pessoa .....•..........•.•..•.•...• 
ditas ditas para 2 ditas ............ .. 
ele l::ronze ou latão sem preparos para 

i pessoa ••.••.•• , •..••....•.•.•••• 
DECISÕES DE 18~7 !0. 
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)) 

)) 
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)) 

)) 
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./ii600 
tfj(i00 
2~000 

1S200 

25400 
l)HOO 
[!200 
J'-1080 

4fj800 
/jiOO 
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i~ôOO 
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.J')480 

21fjOOO 
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4{)000 
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,fl600 
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~í80 

8,~000 
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!j,~OOO 

7 1~20U 
ôWton 
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2,1~000 

!.~600 
4.J')OOO 
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~900 

6,~4:00 
fl'i.HO 

iHôOO 
~)~600 
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43800 
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2.J')400 

.'-üOO 
3N200 

il;200 
,nwo 
,fViOO 
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1)200 
~080 

:16~~000 
24NOOO 

32~000 



DECISÕES 

Camas de bronze ou Ia tão sem preparos para 2 
pessoas ......•...•...•... «........ un1a 

» chamadas de campanha em caixa ou 
lJahú com preparos .............. . 

de mogno, ou de qualquer outra ma
deira preciosa com ferragens dou
radas, e largas ............•..•... 

n ditas largas de (IUalquer outra ma-
deira .••.••...•....•.....•... · .• ·. » 

ditas estreitas de mogno ou qualquer 
outra madeira preciosa........... )) 

)) ditas ditas de qualquer outra madeira 
de campanha, de madeira e lona ... 

)) de bambüJ ou á sua imitação peque-
nas •....•.•..................••.. 

)) ditas ditas grandes ................ . 
'' de madeira ordinaria pintadas...... )) 

Cambraetas de linho de 6 varas a peça........ por 
)) de algodão de ditas varas dito ..•... 

Cambraias de linho de ditas dita .............. . 
)) de algodão dito dito ............... . 

do linho lavradas dito.............. '' 
)) de linho bordadas................... vara 

Camelão de lã até 3 palmos de largo............ covado 
» até i % dito .•..•..•.....••.••..... 
» riscado ou de xadrez, á Escosseza... " 

Cameras-opticas e obscuras pequenas.......... uma 
" grandes .........•......•.••........ 

Camisas de panno de linllo, :miagem, ou brim 
ordinario para llümem ou mulher. 

de linho, ou brim fino e bretanha 
para homem ou mulher ....•..•.. 

de cassa fina) para dito ..•...•...... 
de dita ordinaria, para dito ......•.. 
de paninho, ou morim para dito ..• 
de riscado de algodão ou linho ordi-

nario para dito ................ . 
ào esguíão, e Irlanda fina, com tiras 

de cambraia ..................... . 
sem tiras .................•.......• 
de cambraia bordadas de homem ou 

senllora ....... , ....•..•.....•.•.. 
de di ta lisas ..........•.....••..•..• 
de paninho bordadas para dito ....• 
de meia de lã, ou algodão .•.......•. 
de baeta, ou serafina .............. . 
de baetilha ou flanela para vestir por 

baixo de outra ....•...•.•.•..••.• 
de cassa fina para menino .•...•..•• 
de dita bordadas para dito •..•••.... 
de ganga azul •.•..••.........••..•. 

)) de algodão grosso de homem ou mu-
lher .....................•.......•.. 

Camisinhas de filó de seda bordadas .•....•.•... 
de cassa bordadas.................. » 
de can1braia bordadas .•.••••.•...•. 

» de escomilha, ou garça ............ . 
Campainhas de metal ordinario para cima de 

mesa, ou igreja .•......•........•. 
de metaljfino, ou casquinha para dito. 

~:waooo 

16~000 

200p000 

601~000 

601)000 
30,:~000 
6j~ooo 

20,~000 
32J$000 
12J$000 

2J$!i,OO 
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2.f!,!i,OO 
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~nooo 

.fi,200 
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~600 

1~200 
2J$100 
1J$000 
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41)000 
3~200 

8~000 
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$800 
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1~000 
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4~000 
3#200 
Gfi400 
2J$000 

~200 
.n!i,OO 



DO GOVERl\"0. 

Campainhas ordinarias para bestas............ uma 
» de chumbo pequenas para oratorios 

do rriancas........................ duzia 
» para rnusira militar................ jog-o 

Carr1urças......... ... . . . . • . . . . . • . . . . . • . • . . • . . . . duzia 
Cancros de ferro para portas ................. . 
Candeias de ferro .......•.•....•............•. 

de folha •...••...................... 
11 de latão .................•.....•.•.. 

Candieiros de latão de 4 luzes................. um 
de 3 ditas .•.•........•......•...••. 
de 2 ditas.......................... » 
de ! dita •................••........ 
ou quinquit de folha envernizada, 

com vidro, e cupola ou sem ella, 
de qualquer feitio grandes de 2 
palmos para cima ; com pertences. 11 

ditos ditos meiôes até 2 palmos .••.. 
ditos ditos pequenos até 1 ~~dito... n 
de casquinl1a grandes com dito .... . 

,, de dita meiües com dito ........... . 
de dito pequenos .................. . 

» de follw. oniinarios, sem Yerniz •... 
de dita envernizada, de pregar, para 

tôpo de escada com vidro......... '' 
de metal para tôpo de escada com 

vidro ..............•.............• 
de dito para dito, de bomba ....... . 

)) ou quinquit para cima de mesa de 
metnl dourado, com cupola até :l8 
pollcgadas... . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . • 

dito dito para mais ................ . 
» dito dito até :l8 pollegadas sem cu-

pola .•.•...•..••...•.•......••.... 
» para mais de i8 pollegadas dito dito 

dito.............................. 11 

'' para bitaculas de navios .......... . 
Canapés; o valor de 4 cadeiras das qualidades 

respectivas sem braços............. " 
" axaroados : o valor de ~ cadeiras 

respectivas....................... » 
Canudos de metal para lapis................... duzia 

de marfim para pedra infernal. .... 
» de taquára para cachimbos......... um 
>> ordinarios para caximbos, vin(los de 

Angola ...•.•.•.......... ,......... cento 
Canhões de couro para botas................... par 
Canivetes de differentes qualidades e tamanhos. duzia 

>> muito finos ....•................... 
Canos para espingardas .. ••..................... um 

" para pistolas ....•.................. 
Canotilho falso, em caixa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • uma 
Cananas para officiaes......................... 1> 

l> df\ marroquim para crianças........ " 
Cannas para ra!Jos de foguetes.................. cento 
Canecas de latão.............................. uma 

J> de folha de Flandres .........•..... 
envernizadas....................... >> 

'> fie vidro........................... » 
de vidro com tampa ............ , .. . 

,? 
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12H800 
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~600 
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$600 
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fi,O!J,O 

~600 
1f!200 
1H2oo 
'~H800 
iNOOO 

i)üOO 
f,r800 

'1-nsoo 
~~800 
w~oo 
fj80U 
1)100 
i:2'tc0 
{12~0 
!?400 



76 DECISÕES 

Canastras encouradas ..•...•....•.....•....... 
Capotes de camelão, ou barrcgana, lisos 'ou de 

xadrez á escosseza para meninos. 
ditos ditos para l10mem ou senhora. 

>> de panno ordinario ................ . 
de dito fino .....................•.. 

'' de oleado, forrados de baeta ....... . 
de oleado ............•......•.....• 
de panno superllno com bandas de 

veludo •..•.....•......•..•....•.. 
Capachos de e~parto .......................... . 

de dito pintados ................... . 
Capas) para cobrir cadeiras de qualquer fa-

zenda de linho, ou algodão ..... . 
de couro para cobrir cadeiras ...... . 

n de oleado para cobrir cllapéos ..... .. 
Carrancas douradas ..•.•..............••...... 
Cardas para cardar lã ..........•............•. 

,, para cabelleireiro ................. . 
Carteiras para algibeira sr.rn estojo ........... . 

para algibeira com dito ..•.......... 
pequenas para espadas de brinquedos 

de criança ...................••.. 
ou pastas de papelão para guardar 

papeis .............•........•..•.. 
Carneiras brancas ..........•....•.•.........•• 

vermelha::; ordinarias .........•..... 
,, inglezasJ ou francezas finas de co!'es, 

ou semelhantes ................. . 
Cartuclleira de latão ......................... . 
Garvão de pedra ....•.•..•..................... 

• de páo .......•...•.................• 
Cartas de jogar de i2 baralllos nor maco ...... . 
Carreteis para portinhola de sege ou carruagem 
Carretilhas para cortar massas ...•............ 
Caraehaz, ou plaeards llordados ...........•... 

de prata. sem esmalte, ou com pouco. 
>> dita, melhores ou com mais esmalte. 

C:uruagens novas de portas, de 4: rodas, com 2 
assentos, e almofadas chamadas co
che, quer seja de abrir, ou fechar 
por cima quer não, e sem arreios .. 

'' da mesma fónnn., usadas .......... . 
da mesma fónna novas, sem almo-

fadas ...•......................•.. 
>> de mesma fórma usadas ..•....•.•.. 
" novas de 1 assento, e mesmo com ou-

tro pequeno, com almofada de 4 ro
das, quér seja de abrir ou fec11ar 
por cima quér não : o que em in
glez se denomina chariot, e em 
francez coupé ..•.......••.•...... 

" da mesma fórma, usadas ........... . 
>> da mesma fórma, novas, sem almo-

fadas, com portas e de 4: rodas .... 
,, da mesma fórma dita, usadas ......• 
>> novas em fórma de sociavel ........ 
'' usadas, da mesma fórma ...•...••.• 

Carrinhos de todas as qualidades de 4 rodas, 
novos ............................ . 

uma 

um 

)) 

)) 

uma 

par 
uma 

)) 

)) 

duzia 

)) 

uma 
tonelada 
alqueire 
por 
par 
uma 
um 

uma 

)) 

~~ 

)) 

)) 

um 

1N920 

!~J$000 
7~200 
!J,j$000 

H>(IOOO 
i2J'WOO 
w,~ooo 

32~000 
b320 
~960 

~800 
1/)200 
/1320 
/)!500 
1$800 
~~liOO 
/}320 
1$800 

/$320 

:L~OOO 
1bMO 
4:~000 

12i)OOO 
./)'~00 

9fPDl'0 
~200 

2f!,400 
b9~0 
J$:160 

2(HOO 
126800 
20/jOOtl 

1:20()fj000 
800{:;000 

1:000/)000 
MO#OOO 

9001$000 
4:õ01$000 

7501)000 
400/JOOO 
500/JOOO 
300{:;000 

500{:;000 



DO GOVERNO. 

Carrinhos de todas as qualidades de !!. rodas 

)) 

)) 

li 

)) 

» 

)) 

usados ....•.....•....•••.....•.••.• 
ditos ditos de 2 rodas, novos •..•....• 
ditos, ditos usados ................ . 
bons para criancas ................ . 
ordinarios .•.... : ....•••••..••...... 
de mão para conduzir fazendas .... 
ditos para o mesmo eífeito de .i rodas. 
com caixão de uma roda para con-

duzir atterro ....•.•.........•.... 
com fio de ferro ..•.....•........... 
de vime com rodas ............... . 

Carroras de 2 rodas sern caixão .........•..•.. 
>> • ditas, com dito ..•.....•.•.•.....•. 
>J de 4 rodas com dito, ou sem elle .. 

de 2 rodas com molas ............. . 
)) de .i rodas com ditas .............. . 

Castiçaes prateados ordinarios a que chamam 
vulgarmente de casquinha ..••... 

)) 

)) 

)) 

de casquinha entrellna .........•... 
de dita fina, e super1lna .......•... 
de dita, com serpentinas ou aran-

dellas para duas luzes ...•....••• 
de dita com dfto para tres luzes .•• 
de dita com dito para quatro ditas. 
de palma toria de casquinha com te-

soura, e a pagador .............. .. 
ditos, ditos com dito, e competente 

manga ...•...•................•..• 
de palmatoria de latão .....••..•... 
de dita de folha envernizada, com 

tesoura, e apagador .............. . 
ditos de ferro ..............•..•..... 
de estanho .......•......•••........ 
de cobre branco, grandes, da India, 

para banquetas ..•....•....••.... 
(!c dito pequenos para ditas ....... . 
de latão ...•............••••........ 
de bronze ou cobre dourado pequenos 
ditos grandes ............•........•. 
de tutenagre, ou qualquer outro 

metal, ainda não especificado ....• 
de páo até um palmo ............. . 
de metal, com pingentes de vidro até 

oi to pollegadas .............•.... 
de dito, com ditos até l2 ditas ....•.• 
de dito, com ditüs até i6 ditas •. , •... 
N. B. TenJo estes casticaes duas luzes 

. mais 2õ 0
/ 0 ; e 3 ditâs, mais ~O 0

/ 0 • 

Casti~aes de chumbo para oratorios de crianças. 
• ditos mais pequenos .............. . 

Ca.sca.veis ...........•..••.....•................ 
Cast:lnhas ...... __ ................. _ .....•...... 
Castõrs tle metal para coldres .............••... 
Cassarolas de folha de Flandres, singelas peque-

)) 

nas ............................ . 
de dita, ditas granues ..............• 
de dita dobradas pequenas ..•...•..• 
tlc dita, di tas grandes ............ .. 
de casquinha: terno de 6 ••••..••.•. 

I c: 
I .. / 

um 

)) 

)) 

)) 

)) 

uma 
)) 

par 

)) 

)) 

um 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

par 

)) 

)) 

duzia 

groza 
alqueire 
par 

UH\ i\. 

por 

77 

300~000 
200~1100 
!20~000 
õO~OOO 
1645000 
5~000 
12~000 

2~000 
moo 

~~800 
32NOOO 
M5000 

1001)000 
iOOSOOO 
HJO(~OOO 

l}800 
3.~Q0i) 

8~000 

jü.1~000 
28SOOO 
40~000 

3~00!) 

3,~600 
~~480 

~210 
~:{20 
f~200 

!21~000 
48000 
~~800 

11~500 
2B(t.OO 

iMOO 
~üOO 

%000 
12!)00\J 
16SOOO 

fii20 
./r060 
Sfl4o 
,1:!600 
~:i20 

~300 
~()00 
l}61l0 

lb200 
321~000 



78 DECISÕES 

Casquillws de casqu~nlla para pontas de lança 
de carrtnho ....•..•.•..•.•..•...• 

ditos para carruagem de 4 cavallos •• 
di tos para ditas de 2 ditos •••..•.•.•. 

l> ditos para traquitanas ..•.•.....•..• 
Castanholas de madeira ...................... . 
Cataplasmas de solla guarnecidas de casquinha. 
Cavallos •.........................•........... 

)) de páo p:-tra exercício de crianças 
com halanço .•................... 

Cavallinllos de couro, cheios de hcrva ou mate. 
)) para brinquedos de criança de %até 

2 palJnos .....•.........•.......•• 
l> ditos até 3 ditos ................... . 

Cavalletes para desenhos ........... , ......... . 
Cavallitn ...•.......•.......••........•...•.... 
Cavadeiras de ferro ...............•........•... 
Caxin11Jos de gesso ..............•.....•.......• 

>> de barro ..•...............•......•. 
)) de l\facáo .......•...•......•.•....•. 
)) de louça, com preparo e canudo .... 
» de osso, ou chifre com ditos., .••.•. 
» da India chamados llocá ........... . 

Cazetnira ordinaria .•..•....•••.•.....•..••.•. 
entrefina .•....•.....•...•.....•.•.. 

)l super fina •..•..•.•.•.•••..•••.•...•. 
Cazacas de panno fino ........................ . 

J) de dito ordinario •....•.........••.. 
Cazaquinhas com sayote, de panno 11no, lisas 

para senhoras mou ta rem .....•••. 
)) ditas ditas com enfeites ou ala mares. 

Cazas bordadas de ouro, ou prata em panno •••. 
CE. 

Cebollas ..•...•.•.••.•...•...••.•.•...•.•...•.• 
. ~ verdes albarraãs ...........••....•...• 

Ccirocs •.......•..........•..............•..... 
Celindros para ourives com seus pentences até 

f paln1o ...•.•.••..............••.••. 
)) ditos para maior ..................... . 

Centeio •........•....•.....••....•..•......•.•. 
Cestas de marfim abertas ..................... . 

,, de 11Iagrana •..•..•.•......••..••.•...• 
Cestos de papelão forrados de seda ... , ....... . 

de páo axaroados, parn. p~lo ....• ~ ..••. 
de casquinha ......................... . 
de verguinha, ou de palha pequenos •• 

l> )) « maiores .•... 
>l de folha, para. pão .................. .. 

Cestinhos de pita de diversas qualidades, ordi-
urtrios ..........•••...•......•......• 

l> ditas sup~riores ...•....•.•.....•.•...• 
eorn H ores ..•..........•............... 
com di tos, maiore:; ................... . 
formados de linha, ................... . 

cu. 
Chales de serla, bordados, tecidos, lavrados 

ou ~i~os; de ~,~até t> ~~ palmos in-
clusJve ••... ,.,, .• ,.,, ..........••... 

um 

)) 

pat· 
uma 
um 

)) 

)) 

vara 
uma 
groza 

um 
)) 

)) 

)) 

covado 

)) 

uma 
)) 

)) 

par 

cento 

par 

um 
)) 

alqueire 
uma 

um 

)) 

)) 

6~000 
10~000 
"'~~000 
3~000 
iNUOO 
o {lo OO 

E0/}000 

ltii~ooo 

1)800 
l{JüOO 
2E4oo 

{?400 
~~500 
,)700 
Jl,700 
4~000 
{)600 
~~600 

40~000 
tfõOO 
$900 

1l!200 
2f,15000 
12;)000 

25{)600 
32~000 
!#280 

5320 
~500 
i~OOO 

16~000 
24f>OOO 

~suo 
12tf800 
24~000 

4NSoo 
1~000 
8~000 

#100 
~2~0 
~600 

{:1400 
21)000 
~800 

1s2oo 
1~000 

3~000 



DO GOVERNO. 

Chales de seda, bordados, tecidos lavrados ou 
lisos excedendo ele 5 ~~' até 6% pal-
mos inclusive . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . um 

ditos excedendo de 6 ~f ditos para 
cirua ....•.................•..•...... 

de 11ló de sccla ponto de malha, ou 
rendados, bordados, lisos ou pintados; 
de 4 ~~ até iH2 palmos inclusive ..... 

ditos excedendo de 5 ~~ até 6 ~~ ditos 
inclusiYo ........•.........•........ · 

>> ditos excedendo de G ~~ditos para cima. , 
de flló de algodã.o........... .. . • . . . . .. duzia 

l> de cassa, panninho, ou metim de al
godão ; lisos, tecidos, rendados ou 
bordados da mesma materia, cu de 
1;1 branca, ou de cOr, no todo ou na 
barra: de~~~ até 5 ~~palmos inclusive. 

ditos excedendo de õ ~f até 6 ~ ditos 
inclusivo . . . • . . . . . • . . • . • . . . . . • . . • • • . n 

ditos excedendo de 6~2 para cima ..... 
de cassa~ panninho. ou motim de a'l

godão com Iavores de seda, ou de 
prata) ou ouro falso, de 4 )2 até 5 ~f 
palmos inclusive ................... . 

ditos excedendo de õ )~ até 6 ~2 palmos 
inclusive ........•........ · ..••..•... 

ditos excedendo de 6% para cima dito. 
de chita estampada de toda a quali

dade, de <l )~ até õ ~~ palmos incl u-
sive .............•.... · · •. ·. · · · · · · · • • 

ditos excedendo de ã )2 até 6 ~f ditos 
dito ••..•.•...•....•.•.•.......••..•. 

n ditos excedendo de 6 )f para cima ..•. 
>> de lã ordinarios, bordados, ou estam-

pados............................... un1 
de casemira, lisos) ou estampados) com 

franja ou sem e !la... . . . . . . . . . . . • . . » 
de rlitas, bordados de lã_, ou seda, finos. 

>> de Tunquim, lisos, ou adamascados ... 
)) de dito, horda dos de retroz ou seda ... 

de dilo, bordados de ouro, ou prata. 
de fumo, garça, ou volante ......... .. 

)) de pelucia de seda, de 4)f até o~~ palmos 
inclusive ....................•..•.•. 

>> ditos de õ '~ até 6 )~ ditos dito ........ . 
ditos excedendo de 6 ~~ditos para cima. 

u de pelucia de algodão, de 4% até 5 '~ 
palmos inclusive.................... » 

J> ditos de 5 ~2 até 6 !G ditos dito ........ . 
ditos excedendo de 6 !2 para cima ... .. 

,> de metirn de algodão, ou lã,com barra, 
imitando os do camello de q. ~'.! aU\ 
5~:! palmos inclusin• .. , ............ . 

11itos <letl% ató f\'~ditos dito ..•...... 
ditos excedendo de G '.2 ditos para cima. 
dt: W de cawello da Inrlia, tJ.: todo o 

tamanho, onlinarios .............. . 
n dito, ditos supcrfinos ................ .. 
>) de cassa da India, bordados de branco, 

ou de cOr ..•..••...•..•.....••.••.•• 

7U 

r,j~ooo 

;;~ooo 

4J}OOO 

51~000 
ünooo 
ft.fJSOO 

4J}OOO 

(),~000 
8lJOOO 

6NOOO 

0~000 
i2lJOOO 

4~800 

6()000 
8lJ400 

iHOOO 

2,~400 
6{J.lOO 
t>,~ooo 
!0~000 
fG,~UOO 

21$400 

45000 
6(JOOU 
81~000 

!{~200 
Ui6üü 
2Nü00 

4Jj800 
lif~OOO 
H~OOO 

40[;000 
soaooo 
f2fJOOU 



80 DECISÕES 

Chales da Inclia bordados do ouro ou prata.... um 
n de chita, escarlate, francezes, ou á imi-

tação deUes, de 4 % até õ ~~ palmos 
inclusive............................ <luzia 

>> ditos de õ % ditos até 6 )f ditos dito. . . >> 

ditos excedendo de 6 ~~para cima....... >> 
N. B. Os·chales que forem de 3 pontas, 

terão o abatimento da terça parte 
do valor respectivo ás classes acima 
indicadas .•.......•....•...........•. 

de cscomilha, 'ÜU á sua imitação de 4 ~ 
até 5 ~ palmos; estampados ou 
lisos................................ urn 

ditos ditos maiores ................... .. 
di tos bordados de 4 ;~ até õ i2 palmos ..• 
ditos ditos maiores .................... . 

Ch:unalote •....... · •....•...•............ , . . . . covado 
Chapéos de palha muito ordinarios de Angola. duzia 

» de palhinha ordinarios para meninos, 
e ·rneninas.......................... urn 

ditos, ditos, finos ................... . 
de palhinlla ordinarios, para homem, 

ou mulher .....................•... 
de dita, entrefinos para dito ......... . 
de dita, finos para dito .............. . 
de Braga de lã, ou á sua semelllan(~a 

para n1en i nos .......•... · .....•.• • .. 
de dita ordinarios para homem ..•.•.. 

>> de dita finos para dito .............. . 
>> de pello ordinarios para homem, ou 

n1nlher .............•............. 
de dito) tinos .•.....................• 
de dito, superlinos ................. . 
de toda a qualidade para meninos, ou 

·meninas .........•...............•• 
n de seda de patente ........•......•.... 

de pennas ...................•........ 
>> grandes lisos, ou de pello para armar. 
n ditos, dito, armados ................ . 
>> ditos, dito, apresilhados com borlas de 

ouro, ou prata .•.....•.•........... 
>> ditos, ditos, c agaloados ............ . 
n de oleado para homem............. >> 

Chapéo de papelão, forrados de oleado ...•.••• 
de sol! a envernizados............... • 
de solta sem verniz ................ . 
de pelucia ......•.......•............ 
de veludo para mulher .............. . 
de garça, tlló, seda, ou setim para dita. 
para modelos pequenos de qualquer 

fórma, ou qualidade ............ ~ •. 
para sol, de seda, tle qualquer quali-

dadA .............................. . 
ditos, llitos, para mulher ............ . 
ditos de panno de Hollanda.......... l• 

ditos de panninl!o ................... . 
para dito em bengalas ............... . 
para dito á cllineza; n;to sendo de seda., 

panninl!o, ou hollanda ............ . 
de Jlalha elo Chile para meninos ..... . 

12HOOO 
14t,WOO 
fü~OOO 

2~í00 
3,~200 
4.H800 
6;~400 

f! i OO 
~100 

tnooo 
2~000 

2~000 
!ti'JOOO 
8~000 

~2õ0 
1$400 
J'j800 

1~200 
2~400 
õ~OOO 

tn2oo 
3n2oo 
4J'j800 
õfi,OOO 
6J'POOO 

12NBOJ 
2nfi,6oo 
2/)400 

fj800 
1r~200 
~800 
f!!-lOO 

4Nsoo 
3ff000 

!fi, OOO 

3~200 
2~000 
1/:!600 
ssno 

3,~:wo 

.f!600 
2t}UOO 



DO GOVERNO. 

Chapéos de palha do Chile ................... . 
, de couro, ou solla com papelão, ou 

sem elle para crianças ...••........ 
l) de barbatana ••.....••....•••..••.•... 

de escomilha para senhoras com en-
feite ..•.••..•...•..•..•.... · · · • · · · 

,, de aparas de papel para homem ou 
senhoras .....•........•..•.... · ...• 

l> de aparas de pinho muito ordinarios. 
ou barretinas, com enfeites de fitas, c 

plumas ord inarias: lJ$000 sobre a 
avaliação delles ................. . 

Chapas de cobre abertas a buril para estampar 
um baralho de cartas .............. . 

n ditas para estampar letras de cambio •.. 
ou ancinhos para ganchos ! de cata-

plamas .................•...• • ..... . 
de casquinha para enfeites de cabeça de 

sellim ...•.......................... 
de chifre em bruto ................... .. 

>> de cobre para imprimir letras, ou conhe-
cimentos ...............•.•..•...... 

n ditas para imprimir imagens de~ folha. 
}) ditas para dito di tas de quarto ...•.•••. 
u ditas para dito ditas de oitavo •.......• 
u ditas para imprimir estampas do tama-

nho de ),f folha .• , ...•.....•...•....• 
• para imprensar l bilhete de boas festas. 

Chapinhas de metal para fechos de pulseira ... 
Chavões para marcar massas ..•....••.•..•... 
Chaves de metal para lavatorios ..........•.•. 

» de ouro encobrado para relogio •...•.. 
de ferro para moinhos de agua .•.•..... 
para a tarracar parafusos •.....•.•••••.. 

>I de missanga, com aro de metal para re-
logios .••••....•...•.•.•...•..••.•... 

Cbavetas de casquinha, com porca, ou sem 
ella ..•...•........•.......•.•..•.• 

Chaleiras de folha de Flandres dobrada ........ . 
>I de cobre, pequenas e meiãs .•..•••.... 
,, ditas grandes .••.•..........•...•.... 

chocolate iras, e cafeteiras de folha 
envernizada •....••...•............ 

Charneiras de aco para fivellas de sapatos ..... . 
Charuteiros de palha ........................ .. 

» ditos ordinarios .................. . 
Charrúas c seus pertences para lavoura ...••... 
Cllinellas de velludo bordadas de matiz, ou 

ouro •..• , ...••...•.•.•..•.....••. 
pequenas ditas .................... . 

11 lisas de qualquer tamanho e quali~ 
dade •....•.......•..•.•••.......• 

de junco ou esteira ................ . 
>> de gomma elastica ................. . 

Chitas e~treitas de toda a qualidade ..•.......• 
)) dttas escarlates francezas, ou á sua imi-

tação .•..•••••........•••.....••..•.• 
,, largas de toda a qualidade ............ .. 

ditas escarlates francezas, ou á sua imi-
tação ............ ,.,,,, .•• , .. ,, ••.• , .. 

DECISÕES DE !827 • U 

um 

)) 

)) 

)) 

por 
uma 

duzia 

uma 
cento 

uma 

)) 

par 
jogo 
uma 

)) 

duzia 

uma 

)) 

li 

)) 

duzia 
um 

uma 

par 

)) 

cavado· 

ll 
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45000 

nsoo 
3a2oo 
4NOOO 

:1.~60() 

~i60 

100.1~000 
4~800 

~700 

~iOO 
2NOOO 

61~400 
31$200 
2nooo 
1$200 

!Wr~OOO 
2nooo 
M60 
~600 
J"j120 

:lfJ600 
2~000 
~V60 

2~400 

.1)500 
2nooo 
~M4üO 
3a6oo 
f.~200 

/'!2í0 
:~300 
nos o 

wnooo 
HJ200 
.t)800 

f-!800 
,UGW 
.{)f/lO 
~150 

~3'>0 
~24o 

'1~~20 



82 DECISÕES 

Chitas grossas de Da, mão ou á sua imitação ..... 
>> da~ fé!-bri~as de Portugal, azues ou á sua 

covado 

Imitaçao, largas ............... · ..•.• 
>> ditas ditas de todas as outras côres, e 

qualidades, largas .•••..••..•.•.•••.• 
ditas, ditas estreitas de todas as quali-

dades .•...•••...•..•...••..•..•.•..• 
Chicotes para cavallos ........................ . 

11 ditos com açoite, e para carrinhos .•• 
Chifres ••.•....•••......••.•.•.•••.•...••••... 
Chocolateiras de cobre, grandes .............. .. 

» ditas, pequenas .•••••••.•...•••••• 
Chouriç~s ......•.••.••••.•••.•.••..•.•.•..••.• 
Churnbe1ros ....•..•••.• I., .•.••.....••......•. 

CI. 

lt 

duzia 
um 
cento 
uma 

)) 

duzia 
um 

Çintas de seda ••..••...•. 1• ••••••••••••••• ·~... uma 
» de lã ou algodão ........................ . 

Cintos de lã para bandas de militares......... vara 
ou correias de pellica pintadas para ta-

mancos ..•••.•..••...••...•.•....... par 
>> de couro forrados de seda para senhora. um 

para bandas militares, com presilhão de 
ouro ou prata ..•..••.•...•.•••......• 

Citllaras ••••••••••••••• 1........ . . . . . . . . . . . . . . . uma 

CL. 

Clarinetas •••• , • , • , ••••• , .. , .................. . 
Clarim ..... ,.................................. um 

co. 

Coadores de folha para café ................... . 
de lã inteiros •.•.....•.•••.•...••.•.. 

>> de folha grandes para coar calda...... " 
>> ditos pequeninos ................... .. 

Coalheiras de couro com ferragens competentes 
de casquinha... • . . . . . • . . . . • . . . . . . . par 

Cobertas de chita fina, grandes de um panno. . • uma 
>> ditas de ditas de 1 ~dito............. n 
" ditas ditas de 2 ditos ................. . 
" de balaga te ou á imitação. . . . • . . . . . . . " 
'' de Damão, ou Paly .............. 

1 
.. .. 

ou colchas de damasco de seda....... n 
de seda, ou setim bordadas de matiz .. 

» de dita bordadas de ouro, ou prata com 
n1atiz................. ... • .• . . . • . ,, 

>> de cassa lavrada ou lisa.............. '' 
de P.alha gr~ndes de 1\foçambique, In-

dia ou China ••.......••.•.....••.. 
ditas de ditas pequenas............... ,, 

,, de retalhos de chita ................ .. 
>> de arame para cobrir pratos .•••.•••.• 

Cobertores de lã até 8 palmos.................. um 
de dita até !O ditos ................... . 
de dita.,para mais ditos .............. . 

(J100 

J)iilO 

1)!90 

lHõO 
õ(JOOO 
i(J600 
4J}OOO 
l/)200 
$800 

!(J200 
1)800 

1$900 
~240 

Ia6oo 
J$04.0 

21)000 

n~OOO 
3~000 

Si60 
t~400 

i$200 
$160 

!05000 
8/)000 
2J)OOO 
45000 
i$000 
$640 

30(JOOO 
õOJ$000 

801)000 
31)000 

l.t,ljOOO 
21)000 
21)400 
1[)280 
11)000 
!J)õOO 
~~800 



DO GOVERNO. 

Cobertores de felpa até 9 palmos............... uu1 
de dita d'ahi para cima .............. . 

n de algodão ou linho acolchoados, ada-
mascados ou de salpicas, até 9 
paln1os ........................... . 

)) de lã de 9 palmos para cima ...•.... 
Cobras de chifre em canudos ou caixinhas . . . . . uma 
Cocares de pennas de Angtlla . . . . . . . . . • • . . . . . . um 
Coifas de linho para cabelleiras............... urna 

ditas para a cabeça ................ . 
de retroz ou seda .................. . 

» de fita ............................. . 
Coiros envernizados de patente, inteiros...... um 

n de veado ou cabra, em cabello ...... . 
ditos curtidos .................. , .. .. 
ditos surrados ou apparelhados ....•. 
de tigre, ou onça ...•....•...•..•... 
de egoa, ou ca vali o. . .. . . . .. . .. . . • .. ,, 
de porco curtido ..•.•.•.•.......... 
escudados........................... >> 

de bezerrinhos nonnatos .......... .. 
curtidos para camas. . . . . . . . . . . . • . . • . ,, 

'' para afiar...... . • . • . . . . . . • . • . . • . . . . . duzia 
Colares de vidro ou massa..................... um 

,, de perotas falsas..................... n 
de missanga, ou vidrilllos .........•. 
de coral fino .........•.......••..... 

,, de metal ......... ~ ......•...•.•.••.. 
n de pedras finas............... . ..... 
n de cabello ..••.......•......•......•• 

de coral fino, com contas de qualquer 
metal ...••........••.•.•....•....• 

Coletes de fustão, rnetim, ou outra qualquer fa-
zenda de algodão ou linho......... li 

de lã, ou seda de qualquer qualidade 
ou ca1nurça....................... " 

de meia de seda para baixo de ca-
misa .•.•......•.•......••.•.....•• 

de ganga azul .....••..•...•..•.•.•.• 
de atacar senhoras ................ . 
de velludilho.. . . • . . . . . . . . . • • . . . . • . . n 

» de baetilha ......•......•...•........ 
Coleiras de coiro, ou metal com fivelas, ou ca

deado para cães................... urna 
Colchões pequenos............................. um 

, grandes .•..•...........•...........• 
Coldres ordinarios com coberta, ou sem ella.... par 

>> finos ou melhores................... n 
de velludo, ~uarnecidos de algodão 

com guarmções de casquinha ou 
metal amare li o, cobertos de pelle ou 
couro ......•...........•••.•...•.. 

Colchas de chita forradas, ou acolxoadas...... urna 
, ou cobertas de algodão e seda ou linho 

e ~eda até 9 palmos ......•..•.....• 
" di tas maiores ...•..........•..•....• 

Colchetes singelos pequenos................... groz:t 
)) dobrados ditos ....•...••...•.•..•... 
li grandes............................. '' 

Colheres de estanho para mesa................. duzia 

83 

21)000 
fJ.aooo 

gnooo 
!2(}000 

5100 
11)000 

fi080 
1)200 
l,\600 

2,~000 
U5000 

1)!20 
~:240 
1)320 

25000 
()õOO 

1/j200 
1~000 

f}fJ.OO 
4~000 720 

300 
11)600 
()800 

unooo 
()800 

21>,~600 
1n2oo 

18~000 

1nsoo 

!~(1,00 

61)000 
J'j800 

45000 
fJ.SOOO 

n600 

:li)OOO 
:l2J)OOO 
20$000 
3$200 
fJ.$800 

9t)600 
6$fJ.OO 

12$000 
:l6J)OOO 

$400 
~suo 

2(}(1.00 
fj300 



ti 

8'1: DECISÕES 

Colheres de estanho para chá ............. .. 
,, de tutenagre para mesa ...•......•... 

de dito para chá .................... . 
ditas grandes para terrinas .......•.. 
de ferro estanhado para mesa .......• 
de dito para eM .................... . 
de dito para terrinas ................ . 

,, de di to para cozinha ...•............. 
de casquinha para mesa .......•.•... 
de dita para chá .................... . 
de dHa para arroz .......•..........• 

,, de dita grandes para terrinas ..... .. 
n de latão para mesa ................. . 
'' de dito para cha .................. .. 

de chifre ........................... . 
n de folha de Flandres para cozinha ••. 

para pPd reiros .......•......•....•... 
, de ferro para derreter chumbo .....• 

para queijo com cabo de marfim ..... . 
pequenas de marfim ...........•.•..• 
granel es ditas .•............•........ 

Cornrnendas, ou placard de pedrns falsas ou massa 
Com modas de papelão ........................ . 

'' de mogno, jacarandá, ou outra ma-
deira 11na, com pedra ou sem ella, 
pequenas ...•......•........•...•.. 

» ditas, dito meiãs .................... . 
ditas, dito grandes ................. .. 
de madeira ordinarias, pequenas .... . 

» ditas di to meiãs .................... . 
,, ditas dito grandes ................ .. 
n de xarão até 2 palmos de alto .......• 

dito até 3 ditos ..................... . 
n dito at~ 4. ditos ..................... . 
n dito para mais .•.........•..........• 

Compassos de ferro até um palmo ............. . 
» de dito para mais de um dito ..•..... 
» de dito com cabo de latão até ! 

palmo .....•..........•........... 
de dito com dito para mais de i 

paln1o ••.........••............•... 
, de latão até ! palmo ............... . 
" de ferro com mais peras ......•....• 

Conde~ as de 4 a o em terno ..... : ............ .. 
, rneiãs dito ......................... . 

Conhecimentos impressos ou estampados ..... . 
Conservas em vinagre, e em barril de 4 em pipa. 

ditas em ancorctas .................. . 
ditas em frascos ou boiões até 1 quar-
tilllo ................................. . 

, ditas em di tos até 2 quartilhos ..... .. 
,, ditas em ditos até 4 ditos ........... .. 
n em aguardente on licor .............. . 
" de mangas, em boiões ...........•.... 

Contas de páo com mndreporola .............. . 
de páo,osso, ou côco ................. . 
de miss:mga grossa com Padres Nossos 
dourados ou pretos ................. . 

" de vidro grandes, maço de -íO fios, e 
cada fio de :lOO contas •.•••. o •• o o ••••• 

duzia 
groza 

)) 

duzia 
groza 

duzia 

uma 

groza 
» 

duzia 

uma 
)l 

)) 

" 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

duzia 

)) 

l) 

!2jogos 
por 

» 
milheiro 
um 
uma 

um 

frasco 
um 
rozario 
12 rozarios 

maço 

~160 
4$í00 
25240 
31~000 
3tJ840 
2~240 
a1~2oo 
3~600 
2~00 
fi960 
,ti600 
~600 

7,~20fl 
3.ti000 

J)120 
1N200 
/j:HO 

. f}480 
H280 

4'}200 
5600 

!'iOl!OOO 
1.ti000 

20~000 
32J$000 
4!1fi000 
·JGf>OOO 
241~000 
:10~000 
2o560o 
48~000 
805000 

128$000 
b960 

iJ:I920 

15200 

25800 
JfjtiOO 
38840 
!5000 
$600 

oEOUO 
8,ti000 
2$000 

~200 
,S400 
f'l800 
J$500 

2fj000 
J$200 
ff240 

,ti:l20 

2~~00 



DO GOVERNO. 

Continhas douradas de 100 nos o maço ...•..•.. 
Conchas de ouro para pintor ................. . 
Copos de chifre ...•...........•........•. • ... . 

ordlnarios para espadas .......•.....••• 
>> melhores, ou dourados ....••.•......•.. 

de folha com tampa, envernizados ...•. 
n de dila com dita ..•..................•.. 
)) grandes, graduados .....•..•.•.......... 

pequenos ditos ..•.•.......•.....•....... 
, de casquinha terno de 6 ................ . 

Copinhos de páo para ovos .................. .. 
» ditos para mostarda ................ .. 

Coral falso enfiado com 80 contas cada fio, e de 
~o fios ..•....•...............•......• 

Cordas de tripa para viola de i2 cordas ....... . 
» para rabecas de 30 cordas •.•....•....... 
n de arame para instrumentos em carreteis. 

Cordavões .••..•............................• •. 
Cordões para Terceiros ...................... . 

de seda frouxa ou retroz eom cachos .. 
>I de seda, ou rctroz tino ................ . 
n ditos requifados ...................... . 
11 de seda para dehruar botas .•..........• 
'' de lã, ou algodão para dito ....•.....•• 
n de seda, ou retroz .grosso .......•...... 

ditos requifados ..•.....•......•...•..• 
>> de seda grossa com borlas para mantos 

de cavalleiro ...•.•..•..•....•.•....• 
>> de algodão com cachos ...•.........•... 

de algodão grosso, para armador .....• 
>> de dito de enfia!' de to varas ......••.. 
,, de algodão grosso de enfiar .•.......... 

de cabello, retroz, ou seda, t)ara relo
gios, lunetas, ou !fUaesquer outros 
enfeites ••..........•............•.•.• 

de lã, seda, ou retroz, com borlas para 
bonets .......•....................... 

de ouro, ou prata falso para ditos ..... . 
de clito, ou dita finos para ditos ....... . 
N. B. os cordões sendo de linho ou lã; 

têm 20 %de augmcnto sobre a ava-
liação dos de algodão ............... . 

de 1Jlagrana falsa, ou de fio de ouro, 
ou prata falso: para relogios, lunetas 

ou outro qualquer enfeite ........... . 
de setim: a mesma avaliação do cor

dão de seda, segundo a grossura ..•.. 
>l de metal dourado ...•...•.•.....•...... 
n de algodão entranr,ado para barre-

tinas militares ... : ................. . 
Corações de madrcperola ..•.......•....•....•.. 
Coronhas de espingarda, em madeira .•••....•.• 
Corôas de cera ...•...........•..•..•..••....•.. 

• para seringas ..•••....•..•••.•.•.••..• 
Coromandel, chilas, nanguinas, fafuliz, cadeaz, 

e longuins ordinarios ...•...•...•.•. 
11 dito, dito melhores .................. . 

Corpinhos de filó de algodão ................... . 
de dito de seda •••.••••..•.••.•••••••.• 
de setim, ou seda •••• I •••••• I I I ••••••• 

Sn 
por iJ)OOO 
uma J$060 
um ~100 

)) f)400 
)) ~sooo 
)) ll240 

$100 
2/'J880 
i/'JMO 

por f8600 
um tji20 

J$160 

maço 38200 
)) lf300 

duzia 
2~000 
~t.40 

8/)000 

um 
t.J)200 
J$200 

vara $080 
)) ,5080 

~030 
)) J)Ot.O 
)) fHüO 
)) fj240 

jogo i2EOOO 
um /)200 
vara 1)200 
peça f)040 
vara hUüO 

um J$320 . 
i~200 

)) 

iJ)200 
2f!'t00 

)) fjüOO 

vara fj000 

um ifJl100 
duzia $240 
uma ~960 

fj640 
anooo 

cova do $080 
)) ./')100 

um 21)000 
4J$800 
4~000 



86 DECISÕES 

Corpinhos de cambraia bordados.............. um 
de cassa dito ..•..•..•.•..•.....•...•. 
de velludo. . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . » 

» de garça ........•...•••...•.•...••..• 
,, de escossia •....•...•.......••....•..• 

Correões para clavinas •....•........•......•.. 
Correias de solla para patronas................. uma 

>> de cantís ..•.....••.....•.••...•...... 
n de couro branco garroteado para pa~ 

tronas ........•......•.•••...•..•.. 
para bandoleiras de cantís .•....•••.. 

» para esporas, sem fivelas............. :12 pares 
Correntes de cabello para relogio, sem chave, 

nen1 sinete......... ... . . . • . . . • . . . . . . • duzia 
Cornetas bordadas de prata, ou ouro em panno par 
Cortamões de ferro ou latão................... um 
Córtes de meia de lã, ou algodão para pauta-

lonas .............................. . 
ditos para calção ...................... . 

>> de meia de seda para pantalonas •..•..• 
>> ditos para calção ...................... . 

de couro para botas.................... par 
» de dito para sapatos ••........ , .......•. 
,, de pellica para ditos de mulher ...•....• 
n de setim, ou seda bordados para sapatos 

de mulher.......................... 11 
de canhões envernizados para botas ..... 
de lã de camello para colletes.......... um 
de garça, brancos, de côres, lavrados ou 

lisos, com barra lavrada, tecida, ou 
bordada para vestidos .....•........• 

de cassa, filó de algodão, escossia, ou pau
ninho, adamascados, bordados ou te
cidos de branco, ou de côres ; com 
barra lavrada, tecida, ou bordada: 
ordinarios para vestidos............. l> 

de dita, ditos entrefinos................ . • 
de dita, ditos finos ................... .. 

)) de cassa da India, ou de outra qualquer 
parte, á sua imitação, com barra la
vrada, tecida ou bordada de branco, 
ou de côr para vestidos: ordinarios. 

,, ditos, ditos, melhores ................. . 
» ditos, ditos, finos. . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . n 
" ditos, ditos, superfinos ................. . 

de dita bordados de ouro ou prata •..... 
l> de dita, ditos finos ................... . 
n de dita, ditos superfinos ............... . 
,, de Tunquim adamascados •••........... 
)) de dito bordados de matiz ...•.•..•..... 

de dito, para vestidos bordados de ouro, 
ou prata .•.•...•...••..•..•...•...... 

)) de filó de seda bordados de matiz, ou 
branco .......•........•....•...•...•. 

de dito, ditos com cauda .............. .. 
» de dito bordados de ouro ou prata falso. 
>, de dito, ditos com cauda ............. .. 
, de dito, bordados de ouro, ou prata fina. 
» de dito, ditos com cauda .............. . 
» de settm, ou seda de barra lavrados .. .. 

6n4oo 
4~000 
R~OOO 
3$200 
2$4,00 

l}rJOO 
[}300 
J)rJOO 

fjnOO 
J)600 

lj~200 

9~600 
2$000 
$200 

J.$920 
i$500 
8{)000 
6l':!OOO 
2$000 
$320 
~200 

$600 
l$600 
8~000 

3~200 

J)800 
:11)600 
2$4,00 

4tl000 
8J$000 

12$000 
24$000 
8~000 

i6fj000 
32$000 
J.OI$000 
!6$000 

301$000 

:121$090 
181$000 
20$000 
301$000 
32nooo 
48/jOOO 
R~400 



DO GOVERNO. 

Córtes de setim, ou seda bordados............. um 
de dito, ditos, com cauda ............. . 
de dito bordados de ouro, ou prata ....•• 
de setim para vestidos bordados de ouro 

ou prata, com cauda ................. . 
de cambraia de linho bordados •...•...• 
de dita, dito, finos... .. . .. . . . . . .. .. . .. . • » 

» de lã de carnello.......... .. . .. .. . . . .. .. >> 

de dita bordados de ouro, ou prata.-..... » 
de chita azul com barra para vestidos, ou 

saias................................. n 
11 de dita, de côres ...................... .. 

de dita, escarlates francezes ou á sua imi-
tação ....••..••....•....•••.•... ••.••. » 

de dita. estampados em panninho, ou 
mu~selina, ou lavrados .• o .... o....... ,, 

l> de vestido de cambraia, de algodão bor-
dados .... o o•• ••• o• •••• o o••···· •••• o.. n 

11 ditos de dita fina .•..•.•.• o ••••••••••••• 

n para vestidos de renda de linho bor-
dados ••. o............................ 11 

de riscado, com barra.............. • .. • n 
de cassa pintados, ordinarios •..•...•..• 
de dita, ditos, finos ................ o.... n 

>> de lã á imitação da de camello.......... >> 

N. B. Os córtes de vestidos que vierem 
com fôlhos, fitas entrelaçadas; terão 
o augmento de 10 °/0 sobre a avalia
ção respectiva ás suas qualidades. 

de setim, ou seda para colletes, ou ves-
tias, bordados de matiz, ouro, ou 
prata .•..••..•....•.•...••••.••..••.• 

de di to, ou di ta, bordados de matiz, ouro, 
ou prata para casacas de homem .... . 

de velludo de ditos para dito .......... . 
de couro para remontes de botas .•.•••.. 
de malha de seda lisos, para vestidos ...• 
de cassa bordados para uma touca .•••.•• 

, de belbutina estampada para colletes •.• 
• de saia, de baêtilha de algodão .•.•••... 

)) 

)) 

par 
um 

)) 

» 
Costaes ou costas de cadeiras .....••••......••. duzia 
Cochins de bezerro ••...•.•..•.•••.••..••.••.•. 

,, para dourador •.••.••..••••••. o ••••••• 

(Vejam-se almofadas.) 

CR. 

Cravos para tocar, grandes ................. o ••• 

ditos pequenos ou espinhetes ...•.•••..• 
de ferrar ...••••.•.•.....•...•••..•.•... 

11 de tanoeiro para pipa, e barril •.•.•....• 
n de dito para tonel •.•.•..•....•.••••.•.. 
11 de dito para meio tonel, e barricas ••••• 
» dourados de todo o tamanho •..••..•..•• 

Craveiras para sapateiro ...................... . 
Cravarlores para dito .....•........•..••.••..• 
Cré estreito ordinario ....................... .. 

» largo dito •.•..•....•....•..•.•..•.•... 
• engommado dito •••••••.•.••••••••••.. 

um 

)) 

milheiro 
)) 

)) 

uma 
groza 
vara 
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2onooo 
30~000 
32J$000 

&snoooo 
12$000 
24J$000 
sosooo 

i60J$000 

J$800 
1nooo 
41)000 

:1~300 

6f;IOOO 
12J$000 

50~000 
J$720 

1J$800 
3(JOOO 
16~000 

iOtJOOO 

ã:l$200 
MjOOO 

MO 
4$000 
2~400 
:lJ$600 
J$000 
41':1800 

J$600 
~960 

M$000 
24$000 
ltJ600 
t/;200 
õ$000 
2S4oo 
l$000 
J$800 
8640 
IJ:l20 
$160 
#200 



88 DECISÕES 

Crescentes de cabello (veja-se cabello em peso). 
Crivos de couro para joeirar................... um 4~000 
Croças de palha................ . . • . . . . . . . . . . uma .fi800 
Cruzes de metal.............................. milheiro 81$000 

]) de páo com madreperola................ duzia J$24,0 
» de chumbo pequenas para oratorios il.e 

crianças . • • . . • . • . • . • • • . • . . . • . . • . • . • . • . groza .t;720 
Crucifixos de metal dourado, de palmo....... duzia 3~200 

>> ditos com cruz de páo, menos de palmo. !~920 
J> ditos sem cruz pequenos até Y2 palmo.. ~9ô0 

cu. 

Cuias ..•...................................... 
Cunhas de ferro para tanoeiro ................ . 
Cunhos de imprensar botões ..••..•..•.•.•••••. 
Cutellos para curtidores ..................... . 

J> para tanoeiro •.•.••.••.•.•.•.....•... 
Custodias de bronze por dourar até 2 ~palmos. 

]) ditas maiores ..•.••••••....•.•..•.....• 
» de chumbo pequenas para oratorios de 

criança .....•...•••.•..•.•....•.•...•. 
>> de dito pequeninas para dito, dito .•.... 

PESO. 

C A.. 

Cabello para cabelleiras ...................... . 
>> de bode, ou boi •.••..•...•..•.•.•....... 
» de ca vali o ••••••••.••••.••.••••••.•••••• 

Cacáo do Brazil .....•..•..•.•..••.....••..•..• 
11 estrangeiro de Caracas .................. . 
» de Quayaquii •.....•••....•.•..••••.....• 

Cacia amarga, .••..•••.••.•••..•••••..••.•.... 
Cairo em rama •....•...•..•.•.•.•..•......•.. 
Cabos de linho inglezes •............•...•....• 

l> da Russia, Suecia, Hollanda, America, ou 
outras nações ••.•.•...•.....•......••.• 

Calumba .....•.••.•••.••.•.••.•..•.•....•...•. 
Calamulanos brutos .......•..•.••.•..•....•... 

» preparados .••..•••.....•.••.•.•.••.•. 
Calam i ta montanha ..•............••.•...•.•.. 
Cálan1o aromatico ....••..•••.•.•...•......... 
Camédrios .••.•.•..• , ...•.•..••..••.........•. 
Canella ordinaria ••.....••.•.•..••..•......... 

>> de Ceilão ••....•.•••...•••..••....•••... 
Cantaridas ........•.•..•....•.••.••..•.••.••.. 

>> de 1\Iacáo .............................. . 
Canafistula. . • . • . . . • •••...•.•••..•.....••.... 
Cardamomo menor .•..•.......•.•......•..•.. 
Cardo Santo .........•.•.......•.••.•..••.•..• 
Carvão para hocá ••.••••.••.••..•..•..•....•.. 
Carmim ....•......••.•.••...••.•...•......•... 
Cascas de páo santo ..•.•....••...•.••........• 

» de romã .....•.••..•.•.••.•••..•......... 
» de raiz de tamergueira .................. . 
" de sabugo •.•..•••...••.••.••.•.••...••••• 
)) de carvalho •.. ,,, •. .................... ·' 

uma 

um 

uma 

du.zia 

libra 
arroba 

)) 

libra 
quintal 

)} 

libra 

onça 
libra 

~120 
,t;400 
2~000 
.t;320 

i,t;OOO 
165000 
30~000 

~120 
no o o 

~~000 
~~000 
21}000 
if)GOO 
4J$000 
2~400 
~200 

4t)OOO 
HJ$000 

fü~OOO 
524.0 

i/)200 
2$400 
~21f0 
1)320 
J$24,0 
8300 
f)800 

2J}000 
!J$200 
.n~oo 
~900 
J$200 
J$200 
2~200 
{H60 
1)080 
~120 
nwo 
{j060 



DO GOVERNO. 

Cascas proprias para Ia var;Iã de camello, e cassas 
bordadas de ouro e prata ............. . 

Castellinhos roxos ou trochiscos de O'urvo ..... . 
Caxundé .•.............•..•...........•..•.... 
Castoria .....•............•.•....•...........• 
Cato ou terra japonica ....................... .. 
Capa-rosa ..•...•.•......•••............•.•••.• 
Carne de porco em salmoura e salgada ........ . 

n de vacca em salmoura •.......•..•..•••.. 
>> secca ••..•...••...•....•......... • · · • · · · · 

Cascarrilba .....•....•...••..•.••..•....•.•••.. 
Canotilho de ouro ou prata entrefino ..•.•....• 

» de dito, dito, 1ino e canotão ........ . 
ou canotão de arame coberto de 

seda ..•..•••.••.•.•..•.•..•..••...• 

CE. 

Cebo brazileiro ••..•....••..•.••.•. • ••.•.••••.• 
» estrangeiro ••....•..•.•.•.••.•...•.•.....• 
>> dito ern velas ........................... . 
» brazileiro em ditas ...................... . 

Cêra •...•..•...•..•..•.•....•.........•....•.• 
]) chan1ada da terra •....•..•...•.••..•...•. 
>> em velas ou tochas ...................... . 

Cebollas albarrãs gm pó ...••...•.•.••...•.•..•. 
n ditas sêccas ........•.....•.....•.•...• 

Cevada pilada ou cevadinha .................. . 
Celidonia ..................................... . 
Centaurea .....•......•••••...•......•....•.••• 
Cevadilha .•..•..••..•..•..•.•...•.••.••..••••. 

cu:. 

Chá, Sanló, Sequim, e preto ....•...•...•......• 
» I-Iysson, e Uxim .•..•.........•...•.....•. 
'' pero!a c aljofar ...••••.••..•••...•.•..•..• 

Chicoria ....•.••........•..•.•...•.......•..... 
Chocolate ............•.•••......•....•........ 
Chumbo em barra ou lençol. ................. . 

n de munição .•.•••.••..•...•....••.•.• 

Cl. 

libra 

onça 
libra 

)) 

arroba 
)) 

)) 

)l 

libra 
onça 

» 

)) 

arroba 

)) 

)) 

)) 

libra 
)) 

)) 

arroba 
libra 

)) 

)) 

)) 

• 
arroba 
quintal 

Cinabrio nativo . . • • . • . • . . • • . • . • . . . . • . • . . • • • . . . libra 
Cinzas, azues e verdes......................... n 
Cicuta herva............................ .• • . . . » 

co. 

Cobre bruto.. • . • . . • • • • • • . . • •..••.•.•••••.•..• 
>> para caldeireiro ou forro de navio ...... . 
>> em obras grossas que não tenham outra 

avaliação, inclusive chapinhas para 
n1oendas •. • . •• . . • . . . . • . . . • • • . . . . • . • . . . n 

)) em pregos fundidos .................... .. 
)) em ditos batidos......................... li 

» lavrado e polido em chapas •••••••••••••• 
DECISÕES DE i827 • !2 

8H 

1)200 
onooo 
a2w 

8/jOOO 
a2~o 
a6&o 

i$600 
iJ$200 
tj600 
$60U 
J$800 
2~400 

fj600 

!nõOo 
2{;000 
Msoo 
21$100 
71$200 
3J$000 

M,OO 
8800 
f)320 

11)800 
8200 
lH60 
J$400 

J)400 
(;600 

!i}OOO 
f)t20 

4fj800 
65400 
1aõoo 

4~000 
J>480 
~200 

J>i60 
8250 

f:l340 
~250 
l;!340 
8500 



90 DECISÕES 

Cobre velho .•...........••.•....... : ......•... 
n branco da In dia em obra •....•....•..... 

Cóca ...............•........••.......•.•...... 
Cocoliaria ........••.•..........•.......•...... 
Cola .••. , .......•.........•............••...... 
Coloquintídas ....••••.•.......•..•.....•.••.•. 
Cominhos ....•..•.•.•..•...•.......•.......... 
Conchas de madreperola ...................... . 

ou ossos de ciba .•.•..•...•.......•.•. 
, e caran1ujos ..•.•..•..•..........•...• 

Conserva de rosas .......•.•...........•.•..•.. 
Consolida maior ...•...•..•......••........•.• 
Confeitos aromaticos de toda a qualidade ..••.• 
Cordas de linho .•......•.•...•.....•.......... 

de casca de pá o ....•.............•...... 
Cornu cervi .................•.•..........•.... 
Corôa de rei ....•.......•...••...............•. 
Cocbonilha .•.......•.••..•.........•......•..• 
Coral em fio •....•......•...................... 

n em pó, ou massa para botica ....•••...••. 
Coralina em pó ou massa para dita ........... . 
Correntes de ferro ..................•....••... 

de dito estanhado .•...•...•.......•. 
» para medir terreno .....•.•.......•.. 

CR. 

lihra 1)!20 
~100 
J)320 

b w~.so 
arroba 24$000 
libra ,5600 
arroba ij600 
libra 200 

J)2õ0 
,5200 
,5fJ,OO 

)) fj200 
)) 2~~00 

arroba 5~000 
quintal 34)200 
libra /)160 

)) ~200 
l,/)800 

)) 6J$li00 
)) 4)280 
l> 1)280 

quintal !25800 
16~000 

}) 18~000 

Cravo da In dia................................ libra 1~000 
do Maranhão........... . . . • . • • • . . . . • . . . • ~200 

Craneo humano.. . • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . . . . 1.[;280 
Cremar tartaro................................ » 1)160 
Crócus 1\'Iartis aperientis., ............ ,. . • • .. .. ,, b800 

cu. 

Cu bebas. . . . . . • • . . • . . • • . • . • . • . • . . . • • . . • . • • • • • • • << f)300 
Cuscuz... . .. .. • . . • . . . .. . • . . • ... • . . . . . • • • . . • . . • arroha tn600 

DA. 

Dados para jogar............... • • . • . • . . . . • . . . • groza 34$600 
Damasco da Italia............................. covado i$600 

de Castella, Portugal e India, ou á sua 
semelhança......................... 14$000 

de lã................................. J)liOO 
bordado de retroz.................... ,, 2[)400 

» dito de ouro.......................... 61$400 
Damasquino (ferramenta de ourives)........... um 18000 

DE. 

Delícia, ou melanha de lã, peça de 6.0 covados.. peça 
Descalçadores de páo para botas... . . • . . . . . • • . • um 
Deshastadores de pedra, aço, cobre, ou vidro.... 11 

Desenho.......... . . . • . • • . • • • • • • . • . • • • • . • • • • • • • folha 

12~000 
l$j.60 
J'j800 
J$100 



DO f:OVER1\"0. 

DI. 

l!:1demas, ou bandós de canotilllo e perolas 
falsas ..••...•..•..•.•........••.....• 

.l'íidaes de marfim, ou de qualquer outra quali-
dade ......•••...•....•....•...••.•.... 

de latão, ou ferro para alfaiate ..•....••. 
'' de ditos para mulher ....•......•.•...•• 
" de metal amarello, perfumados de prata. 

nlarios nauticos ............................. . 

DO. 

um 

duzia 
groza 

» 
duzia 
resma 

lJobadouras de páo ou marfim................. uma 
• de pá o pequenas .................. . 

Dobradiças de fcr1·o........................... n 
de latão •...••..•..•......•...•.... 
de casquinha ...•..••.............. 
para seges e carruagens ........•.•. 

DR. 

Dragonas de ouro, ou prata, com franjas, e ca
notilbo de um só lado............ par 

'' dito, com dito de ambos os lados ... 
'' dito, de um lado, e do outro franja 

de canotão liso ................ .. 
dito, da mesma fórma crespo ...••• 

'' com canotão de ouro, ou prata, liso 
de ambos os lados................ » 

ditas crespo ...••.•........••....... 
para brigadeiro até tenente-gene

ral, com cachos lisos ...••••..•.•. 
para ditos, com crespos............ » 

>> de cbapa de ouro, ou prata, com 
bordadura á roda sem franja ..... 

>> ditas sem bordado e sem franja.... » 
de liga de ouro, ou prata com bor-

dadura á roda... . • . . . . • . • • . . . • . . . » 
Druguete castor............................... cova do 

de França............................ )) 
de rei .•.••....•.....•......•.......• 

DU. 

Dura que de 40 cavados .•••.•..•........•.....•. 
Durantes de côres de ditos covados ........... . 

carmezins, rosa, ou escarlates de ditos 
cavados .........•....•.........•.... 

lavrados de côres de ditos cavados ...• 
ditos, carmezins, rosa e escarlates de 

ditos covados .. , ••...•.•...••.•.•.• 

PESO. 

DE. 

peça . 
)) 

Deabelba ... , ... , .. , ........ , . . , •.• , . , ..... , . . . • libra 

91 

1~000 

2J')400 
lJ')280 

J')960 
J')600 

4SOOO 

2~000 
~400 
(j06õ 
~100 
4~!50 
$480 

16%)000 
248000 

32J')OOO 
40J')OOO 

õOJ)OOO 
60~000 

56J')OOO 
70J')OOO 

68000 
3J')OOO 

6%)400 
./)300 
J)'lOO 
IJ240 

l2t;OOO 
7~000 

8EOOO 
!0$000 

!2~000 

b160 



92 DECISÕES 

DI. 

Diagridio sullurado .•••.•...•.•.•. , .•• ,....... libra 
Ditamo de Creta ...•..•..•..•.• , ..•....••..••• 
Digitális purpurea. • • . . • • • . . • . • . • • . • • • • . • . • . • • ,, 

DO. 

Doces seccos ou em calda •.••.•••••••.••..••.• 
Dormideiras.................... . ..••.••• , •.• 
Doiradinha .......... , .... , •.•................. 

DU. 

Dulcamaria ......... , .. , ........... , ..... , ... . 

El. 

)) 

11 

u~ooo 
1)2&0 
tJ200 

f1!320 
tJ320 
(}(60 

Eixadas •..••••..• , ••.. , ..•....•.•.• , ... , . . . . . . uma 8360 
Eixós .•••....•...•.••.••.•.. ,................. " 1$300 

de Tanoeiro .•••.•••...••..••.•••...•.• , , 1~000 

EN. 

Engenhos de páo para fazer manteiga......... um 
" para descaroçar algodão.............. '' 
• de ferro com seus pertences para assar 

carne............................... " 
» de folha de Flandres dito, dito....... , 
» de ferro com pertences para puxar 

chapas •. , .•..•••..••........••••.•. 
» para fieiras.......................... , 

Encerados para feridas........................ duzia 
• ou oleado para mesas até 6 palmos de 

largo...... • • . . . . . • . • . . • . . • . . . . . • • • cova do 
" ditos para assoalhar casas .......... palmo quadrado 
'' ditos para mesas até .i palmos de largo. covado 

Encordoadura para um piano................. uma 
Encaixes de metal para brincos................ groza 
Engonços para caixas.......................... duzia 
Engastes de metal dourados para contas de 

collares............................ milheiro 
Enxinhos de ferro. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . um 
Enfeites de casquinha, ou ornamentos para 

arreios, cabeçadas, ou caixas de 
seges até 2 pollegadas............... duzia 

» para ditos mais de 2 pollegadas .....•. 
Entremeios de cassa, ou escossia bordados para 

vestidos até I pollegada de largo. . . . vara 
" de dita, dita até~ pollegada ......... . 
>> de dita, dita até ~ ditas ............ .. 
" de dita, dita até 2 ~ ditas .......... .. 
» de dita, dita até 3 diLas ............. . 

E sendo os entremeias de cambraia, 
mais iO% sobre o valor das quali• 
dades indicadas. 

2~&00 
t.Ot)OOO 

8~000 
21)000 

~001)000 
~&.aooo 

1)800 

lHOO 
f) lO O 
J$270 

'nsoo 
J$720 
l)i20 

tJJ)OOO 
~960 

JS400 
5l)OOO 

1$4.00 
J$500 
[j600 
1)700 
1}800 



DO GOVIRNO. U3 

ER. 

Ervilhas •••.••.•...•.• I •••••••••••••• 1 •••• : • • • alqueire lB920 

ES. 

Escalas para piloto............................. uma 
Escapulas de latão de gancho até 2 pollegadas 

excluída a espiga.................... duzia 
» ditas até ~ ditas ..................... .. 

ditas para maior .................... .. 
de chapa, ou carranca até 2 ~i polle

gadas, que servem para bambinellas. 
ditas até 3 Yz pollegadas .............. .. 

v ditas até 6 ditas....................... >> 
de ferro de gancho excluída a espiga 

até 2 pollegadas ................... . 
» ditas até ~ ditas ...................... . 
» ditas para maior...................... n 

Escarpulas para cirurgião .. . • . . . . . .. .. .. .. . • . • uma 
Espatulas para cirurgia ....................... . 

de ferro para boticas................... >> 

• ditas ou facas de marfim.............. " 
Escarnadeiras de ferro para cirurgião.... • . . . . >> 

Escarradeiras de estanho .................... .. 
» de cobre pequenas . . • . . • . . • • . . • . • . . . . . . n 

ou cuspideiras de cobre da India, ou 
sen1elhante • . • . . • . . . • . . . . . . • .. . • • . . . • » 

Escon1ilha.. . . • . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . • . . • • . . covado 
» de ouro, ou prata falsa, lavrada, ou 

lisa até 20 pollegadas de largo.... . >> 

Escovas para fato........ . .. .. • . . .. • .. .. .. .. duzia 
para fivellas, ou unhas ............... . 

n para calçado ......................... .. 
>> para dentes ..... o ••••••••••••• ••••••••• 

,, para ditos finas .............. : ....... . 
cc para bestas ...•.•....•....••.......... 

para lavar casas com cabo, ou sem elle. uma 
para varrer casas com cabo, ou 1'em 

elle ........•...............•.•.•. • ... 
para cabeça............................ » 
para frícç.ões... • . . .. .. . . . .. • . • • . . • .. . • 
de esparto sem madeira para a cabeça. duzia 
para cabeça com espelho, ou com pin-

cel para barba ..•....•. o. • • • • • • • . • • • uma 
de polir .....................•....... 

Escrivaninhas de páo pequenas, e ordinarias 
com tinteiro, arieiro, e logar para 
obrei as............................. » 

maiores com ditos, e com gaveta,. ou 
se1n ellas •.•.•. o •••••••••••••••••••• 

>> de estanho........................... » 
de folhas de Flandres até :l palmo ••.. 
de dito, maiores .................... .. 
de casquinha com pertenc€s......... >> 
de xarão da India até 2 palmos ..•.. 
de bronze .•.•.•..•.....•......•......• 
ou carteiras para cima de mesa com 

preparos sómente de escripturação.. >> 

~320 

~600 
~~200 
2BOOO 

:l~200 
2~400 
Ct,HSOO 

fj400 
$960 

:lb200 
tj:100 
~300 
$300 
/}400 
~120 
~240 
.5~80 

~sooo 
B3oo 
i~SOO 
2$400 
"'~80 
/}960 
~360 

iS200 
tB2oo 
fi400 

~600 
~160 
~960 

1#200 

~200 
~240 

5800 

2/$000 
$600 
J$400 
.()800 

41$000 
10$000 
4nooo 
10~000 



DECISÕES 

Escrivaninhas maiores....................... uma 
de xarão até palmo e meio .......... . 
de dito maiores de 2 palmos ......... . 

>> de mogno, ou qualquer outra madeira 
fina, grandes com pés, para escri-
ptorio ..................•......•.... 

de outra qualquer madeira .•......... 
• de cobre ...•...•..•. ,.. • . . . . . .• • . . • . . >> 

Escumadeira de cobre ....................... . 
de ferro .•.•..•.... ·.•......•.....•.•• » 

>> de folha de Flandres ...•.........•.•. 
Escudetes de latão para ar mario, e gaveta.... duzia 
Esguiões.............................. •. • . . . • . . Vara 
Espadas muito ordinarias com bainha de couro. uma 

com bainhas de ferro, lisas, ou en-
vernizadas para soldados.. • • . • . . . . . » 

polidas, ditas •..•......••....••..•.... 
com bainha de latão •..........••.•.. 
melhores de qualquer outra qualidade. 

Espadinhas com bainha de folha para brin-
quedos de crianças ................ . 

com bainha de ferro para ditas ..•... 
com bainha de latão para ditas .....• 
ou espadins de toda a qualidade •.•.. 

Espanadores de pennas... . • • . . . . . • • • . • • . . . . . )> 

, de pennas de pavão.................. >> 

>> ou escova de cabello para mesas .••. 
muito ordinarias de pennas em bruto. )) 

» de palhinha fina da lndia, ou á imi-
tação ••..•...••••••..••..•..•...•.• 

Espartilhos.................................... um 
Espelhos de caixas de páo, de oitavo ..•.••.•.•• 

» de dita, de quarto ................... . 
de dita, de meia folha ............... . 
de dita, maiores .••....•..•••.....•..• 
ditos, dita, menos de oitavo ......... . 
capa de papel dourado, ou pintado de 

algibeira........................... duzia 
de capa de lixa .......•....•• ; •.••.••• 
ou escudetes para gavetas, ou arma-

rios ....•............................ 
>' com moldura dourada, para mais de 

to pollegadas até 20................. um 
para mais de 20 até 30 ditas .......... .. 
para mais de 30 até 40 ditas........... )) 
para mais de 40 até õO ditas .••...•.•.. 
para mais de 50 até 60 ditas .......... . 
para mais de 60 até 70 ditas .......... . 
para mais de 70 até 80 ditas ....•...•. 
As molduras se deve entender que não 

só são as douradas, como de qual
quer outra qualidade. 

para commodas sem argollas.......... duzia 
com moldura dourada ou de qualquer 

madeira, até 6 pollegadas.. . • . • . • • • uma 
de dita até to ditas................... )) 
de vidro da Allemanha ordinarios com 

guarnições de pinho pintada, de 6 
até i O pollegadas.................... 11 

u ditos de dita ate iõ ditas ............. . 

iof)ooo 
6/)000 

i5/)000 

801$000 
20[)000 

4/$000 
t)lt.OO 
1$200 
fj!OO 
1)4()0 
/i800 
1$500 

2$000 
4J)OOO 
31$200 
9~000 

$320 
$600 
1)800 

3fJ600 
2~000 
31$000 
1)200 
5"'80 

31$000 
21$000 

/)iOO 
fii60 
1$280 
1)550 
1$060 

$600 
tl$200 

/)400 

61$000 
i6EOOO 
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DO GOVERNO. 

Espelhos de vidro Ll'Alemanlla ordinarios com 
guarnições de ,Pinl.lO pintada até 20 pollegadas. 

Espingardas ordwanas para soldados, e caça .•• 
» melhores para caça .•••••...•....• 
» de dous canos para dita .•...•..•.• 

toda de páo, ou com cano de folha 
)) para brinquedo de crian~a ...... 

Esporas de casquii_J.ha ..••.•..... •: ••. .........• 
» de ferro lisas, ou envermzadas ..•.•..• 

de latão •..•......•.•..••..•••..••..•.. 
de ferro estanhado ................... . 

, de metal dourado ••••.•.•.........•.•• 
Estamenha ....••.•.......•••...•.••...•....... 

» para mais de 3 palmos .............. . 
Esteiras para estrado ...•......••..•..•.••..••• 

11 para dito ordinarias .................. . 
de Angolla .•...•....•.•.•.•.....•.•.•• 
da India ...•...•••.••.••.•.•.•...•.••.. 
do Algarve •.•....•..........•.••.•..•• 
de Moc\nnbique ..••....••.•..•••...... 

» ordinarias de tabúa .................. .. 
pequenas para assoa! bar salas ....•..... 
grandes ..•.....•.•....•••..•....••..•. 
em tranças ordinarias para fazer cba

péos de meia pollegada ...•.......... 
mais estreitas e mais ordinarias .•..•••. 
de palha de junco lisa ou pintada, de 

tapetar salas, até 4 palmos de largo. 
de dita até 4 palmos se regulará na 

proporção da largura que tiver, se
gundo a avaliação acima. 

Esteirinhas de palha para pôr debaixo de 
pratos .••.......••.....••••...•.. ·.• .. · ... ·•· 

Espetos de ferro ....•..•.......•..•.••..•..•... 
Estopa ........................................ . 
Estampas para bentinhos ..................... .. 
Estantes para missal. ......................... . 

• de páo marchetadas de marfim ou ma-
dreperola .......................... . 

Estilletes de ferro para cirurgia .•.••.•.•........ 
Estofos de lã de 2 ~~palmos .................... . 

com lista de seda, estreito, até 2 % 
ditos .........•...........•.•.....•.... 

de seda ....•.......•.•.....•...•....•.• 
, com ouro ou prata ..................... . 

Estribos de latão .•......•............•.••....• 
de dito pequenos chamados campeiros. 

J> de ferro estanhado •..............•••.• 
de casquinha ou ferro polido .....•... 

» de páo guarnecidos de qualquer metal. 
• para seges de qualquer qualidade ..•.• 

Estojos para duas lancetas .................... .. 
:t para 4 ou 6 lancetas ..••..•.••.•.•.•.••• 

ordinarios para tesoura ..•...•......••. 
de marroquim, ou lixa ............... . 
de casquinha, ou de qualquer outro 

metal ...•.....•.....•••••••..•..••... 
de marroquim, ou lixa para oculos •... 
de casquinha ou qualquer outro metal 

para dito .•••••••••.••.•.•....•••.••• 

um 
uma 

par 
)) 

)) 

vara 

uma 

)) 

)I 

)) 

vara 
)) 

)) 

duzia 
um 
vara 
duzia 
uma 

um 
cavado 

par 

, 
duzia 

)) 
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32~000 
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U6 D~CISÕES 

Estojos para um talher........................ duzia 
• ordinarios para duas navalhas .......• -

finos •...••.•.•...........•..•.•..••.•.. 
ditos para~ ou 6 ditas: ............... , 
de marroquim para preparos de barba. 
de algibeira ordinarios com instrumen-

to~ cirurgicos........................ un1 
finos com instrumentos mathematicos. , 

ordinarios dito ...•............••.•.. 
" de páo com 2 navalhas............... n 

de dito com 4 ditas................... ,, 
,, de dito com 7 ditas ................. . 
>> com 2 compassos, e 2 tira linhas ...•..• 

para amaciar navalhas............... , 
n de papelão para um canivete......... duzia 
, com pedras para afiar navalhas...... um 

Estóros para carruagem de portas............. jogo de 4 
Espeques de páo.............................. urn 
Escossia( vejam·se cassas de Escossia). 

PESO 

EL. 

Eleboro branco, c negro....................... libra 
Electuario ••...........•.....•..•......•...•.. 
Elixir acido vitriolico ........................ . 

EM. 

Emplasto de cicuta .•.......•.....•.••.•...... 
, de cbrotano .•••.......•..•...•••.•... 

paracclso ...•..•...•..•...•......... 
de aquilão gomado ................. .. 
estitico de crolio ................... . 

,, melliloto ............................ . 
contra rotura........................ ,, 
conforta ti v o .•....•.................. 
Iuanus dei .. · ..••.•......•.....•.•.... 

n estomaticâo .•........•.....•.......•. 
de aquilão menor .......•..•......... 
de paln1a •.......•.........•....•.... 
de esperrnacete •.......•.•..•....•••. 
de sabão ..•......•..•.•••.•.•...•.... 
de arrã simples .......•.••........•.. 
de dita com rncrcurio ..•....•.••••..• 

Enula campana............................... ,, 
Ensarcia (vejam-se cabos). 

EN. 

/;480 
f/fOOO 
2/)000 
4nooo 
7fJ200 

6J$i00 
51{000 
2~500 
2[-JOOO 
3~200 
41'!800 
~960 
J'J960 
[-Ji20 
/;tiO O 

7$000 
~210 

$600 
t8200 
fJ800 
1)600 
1)800 
fj180 
nu1,0 
/j600 
/;li OO 
1)800 
fJ2íO 
~r.eoo 
1)640 
Wt80 
fJ400 
/f800 
J$320 

Enxofre •.•.•..•..•.•. , .•••... ,............... arroba i~200 
dourado de antímonio.......... •• . • . onça ($!60 

ER. 

Ervadoce ................•.. :................. , 
,, Iombrigueira. , , .. , , .. , ..... , . • . . . . • . libra 

2~800 
~~00 



DO GOVERNO. 

Erva gratia dei •..••..........••.••........ ,... libra 
deda!cira., •...•.•.•• ~: ....••.•.•....• 
terrestre ..•.•.•..•.•...•.•...••.••••• 
suécica •.•....••....••..•...•.......• 
cidreira ....•..••.. , •....•••.•.•.••.• 
erina........ ...• .. . . •• • . . • . . • . . • . . . . )) 

)) gigante ............................. . 
tle sf'te sangrias ....•..•••.•••••.....• 

ES. 

Esn1altc ...•....•..•.•....•..•.•.... •• · • · · • • · · 
• de qualquer côr .•..••.•....•...•...• 

Eseabiosa .•...•.....•.•........•••............ 
Eseordio ......••.•....•...••..•..•.•....•. • .. 
Estneril ...•••..........•......•.............• 
Espicanario ..•........•..........•..•..•..... 
Espírito de ferrugem ....................... •. 

de vitriolo ......•....•.•...•.•.•.... 
" de a!an1hrc •••...•.•••••.••••.•••••.• 

de vinho ........•.....•.••..•....•.• 
de sal amoníaco •.•.....••.•.•...•.•• 

n de nitro doce •......•...•............ 
de enxofre ..............•.•••....... 
de alfrtzc.rna ..•...........•...••..•.• 
de sal commum ..................... . 
de cornu servi .....•.•......•.••...•• 
de rnindercre ...•..•....•.•..••...... 
ele urina .....•....••.....•......•••.. 
de nitro fumante ................... . 
(le vergatnota .••...•.•....•...••.... 

'' de lilna .........•.•...•......•.•...• 
de coclcaria ........•.•........•...•. 
llc tcrelvmtina .......•••.........••.• 

n volatil de Tiberio ................... . 
de cerejas •....•.......•....••.•.•.... 
de sangue humano .................. . 

Esc » ~e llerva doce ....................... . 
atnone,l •.•.•.•.•........•.........•.•....• 

Espretnaccte ...........•........•.•.•..•••..•. 
,, e1n velas ....•...•.••..•...•..•...•..• 

Esponjas ....•••.•..•...• , •.•••••••.••••...•.. · 
Estanho ..•........••••••..••.••••.•..•.••••.• 

calcinado ...•.........•.•.••.••..•..• 
Esquinanto ..•...•........•••.•.••..•.•••..••. 
Estopa de :1 rnarra velha .........•.•••.••••.... 

" da terra .......•......•.•••.•.•• , •.•• 
Estoraque Jiquidú ............................ . 

,, ealaruita .••..•....••.•.••..•.•.•.•••• 
Espiguillw de prata, ou ouro fino ............. . 

ET. 

)) 

)) 

onça 
libra 

)) 

.. 
arrolla 
Jihra. 

)) 

f!lli u tal 
)) 

libra 

Etlwr vitriolir.o....... ... . • . . • . .. • . . • . . • • • . • • • lil•ra 

EU. 

Euforbio ........•.....••••••••••.••••••.•...•. 
Eupalorio ..........•..•.•.••.•••.•••••.•• , .• 
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98 DECISÕES 

EX. 

Extracto de alcaçuz............................ libra 
de ruibarbo... . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . • n 

'' de eléboro branco ....•...•..•••.... ,.. >> 
catholico .•.•..•.•..••.•••.•...•...•.. 

'' de trifolio •..•................•....... 
de fumaria .......•..•....••....•..... 
de eléboro preto ...................... . 
de cicuta •..•..•...••...•.••..•....... 

>> de genciana....... . • • . . . • . . . .•....... 
de colloquintidas composto ••...••....• 
de quacia .........•.....•••••........• 

n de Inarroios ..••.•........•.•••........ 
>> de tarraxaco ......•.....••.....•...... 
'' de quina.............................. onça 

FA. 

FacasJ cabo de peso, e leves................... duzia · 
para sapateiros ....................... . 

'' para mesa, cabo de osso, páo, ferro, ou 
chifre .............•...••............ 

>> da mesma qualidade casadas .•...•.... 
trinchantes, das mesmas qualidades, e 

de casquinha........................ casal 
de mesa cabo de marfim, e madrepe-

rola casadas......................... duzia 
solteiras ..••..•....•................... 
trinchantes, cabo de marfim, casadas.. par 

>> de mesa, cabo de casquinha, casadas.. duzia 
de ponta, cabo de ossoJ páo, chifre, ou 

ferro, a que chamam de xarquear, de 
todo o tamanho .................•... 

>> para pintor, de toda a qualidade,· ou 
tamanho .....•..•....•....•........• 

e garfos, folha dourada, e de casquinha. 
)) para cirurgia.......................... urna 
>> de marfim ( veja-se espatulas ) .•...... 

com cabo de marilm, ou madreperola 
para sobremesa...................... duzia 

» com cabo de páo para enxertos........ uma 
Faia para bainhas de espadas . . . . . . . . . . . . . . . . . duzia 
Faqueiros de madeira, e de lixa para !2 

talheres. • . . . • . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . • . um 
ditos, para 6 ditos .................... . 

FE. 

Fechaduras grandes, panno de bronze para 
portas. . • . • . • . • . . . . • • • . • . . . . • . . . . . • • . un1a 

pequenas ......•.................•..... 
dr. latão para armario, gavetas, e com-

nlodas .•..... -..... .• . . . . . • . . • . . . • ••. duzia 
de ferro, para dito, dito .............. . 

» grandes do Porto, ou á sua imitação, 
para caixas ..•• " ...••••••••••.•••.•.• 

J)320 
6E~OO 
2/)~00 
3$200 
2~000 
1ôv2o 
2M OO 
1~600 

. i~600 
3~200 
61~400 
1$920 
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![jOOO 
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~600 

6$400 
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4.1~000 
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2~000 
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21)000 
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2J)000 
i{$400 

1~600 



DO GOVERNO. 

Fechaduras pequenas envernizadas até 3 pol· 
legadas ..••...........••..•..••••... 

de ferro para portas ordinarias ..•.... 
n cmbu tidas em páo para portas ...... . 

de ferro com broca para ditas ...•.. 
de dito, ou bronze com trinco para 

ditas ..........•..........•.....•.•. 
, de latão de patentr ................. . 

Fecllos para espingarda ...................... . 
para pistolas. . . . .•...........•....... 
pedrczes de ferro alé !2 pollegadas .•• 
de rabo, ou llleio 11o para maior .•.. 
de latão· até l palmo .............. .. 
dito para maior ..................... . 

n para portas de carruagem .•....•..... 
dr metal para indispensa v eis, ou 

bolças ......................•........ 
• de gelosia completo para 1, postigos •.• 

Ferraduras para bestas .........•.............• 
» para saltos de botas de ferro, ou latão .. 

Ferragens para coldres .......•...........•..•. 
douradas para com modas, espelhos com 

azas competentes, ou argola ....•...• 
>> para um boldrié .•............•....•... 

Ferros para encrespar, ou enrolar cabellos ..•.. 
t> caixa de latão, ou de ferro para en-

gorninar ............................ . 
para engommar de ferro .....•......• 
par::~ tirar dentes ........•.•.•.•....•.. 
para alabardas ........•.......•....... 
para fazer lwstias ......•...•••...••..• 
para cortar hostias, ou partículas ...•. 
para cortar obreias .•...........••.•... 
para curti dores ...•.••...•..••.•....•• 

>> p::tra calafate ..........••........•...•• 
para limpar lampiões, ou candieiros ... 
para arados .•........•....•.....•..... 
de goiva .........•..•......•..•....... 
de plaina .....• : .......•........•.... 

n de junteira, Guilherme, ou cartil .. .. 
de lin1par dentes ................... .. 
para puas .•.••................••...•.. 

n guarnecidas de casquinha, ou todos de 
casquinha para coallleiras •.•••.•...• 

para chuços ...............•.••.•.•••.. 
de plaina para tanoeiro ...•....•.•.••. 
para limpar gesso ................... . 
para torneiros ...•...•........•••...•. 
para plantar capim ( especie de sacho). 

n para engommar fofos •.••...•.•••••..• 
Feijão ...•... " .........•............•.•... " ... ; 

1:<"1. 

duzia 

um 

)) 

par 

duzia 
jogo 
duzia 
par 

duzia 
jogo 
duzia 

um 

jogo 
um 

)) 

)) 

duzia 
)) 

um 
duzia 

par 
um 

duzia 
um 

» 
alqueire 

Filóde seda liso de qualquer largura........... covado 
>> lavrado, ou estampado c1e massa dP-

qualqucr largura. . • • • . . . . . • . • . • . . . • • » 
>> de seda bordado de qualquer largura.. • >> 

>> de algodão liso ............... .,...... vara 

'~ f 
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100 DECISÕES 

Filó lavrado, ou bordado...................... vnra 
,, de algodão liso, com ponto, ou malha 

como o de seda................... covado 
'' de dito bordado com ponto, ou malha 

con1o o de seda .•.........•......... 
n de algodão com gomma. para forrar 

chapeos ..........••............•.• 
" de seda bordada de palha .•.....•.•... 
>~ bordado de palheta de ouro, ou prata 

falsa ....•.•.....•...........•.....• 
Fineza .•........•...•.............•...•...•... 
Figas de osso, chifre, azeviche, marfim, ou ma-

dreperola.......................... gllOza 
de vidro........ . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . u1na 

Fivelas de metal para sap:ltos.................. duzia 
para calção, de ferro, aço, ou estanho. 
de casquinha, ou douradas para cal-

ção................................ » 
" de molla para sapatos................ i2 pares 

de metal, ou aço para cóses, pescoci-
nho ou boldriés.................... duzia 

de casquinha, ou douradas, ou ele aco 
polidas para cóses, ou c in tos, ou eii
vernizadas de preto .......••....... 

de latão para cilhas, ou de ferro, ou de 
ferro estanhado ordinarias para Ió-
ros, rabichos_. e cabeçadas.. . . . . • . . cento 

'' de casquinha, ou metal dourado para 
lóros, cilllas, rahiclws, ou garupas.. duzia 

de pedras falsas para sapatos.......... 12 pares 
n de ditas para calção, cóses, ou cintos. duzia 

de chuclwdores .•...•...............• 
'' de aldravão .......................... . 

de casquinha para peitoraes ......... . 
ou argolas para ditos, e para 4 ca-

vallos ....•..•.....• " •.............. 
para tirantes .........•....•...•.•... 
de cabeçada até sete oitavos.......... '' 
para raios mais de sete oitavos até 1 ai 

de pollcgadas...................... '' 
n para mangotes de i~ até i :li de dita .. 
" para correias de esporas.............. 12 pares 
>> para suspensorios.................. >> 

>> de qualquer metal para chapéos.... duzia 
Fieis de r~~troz, ou lã para sargentos.......... um 

de tio de ouro ou prata para subal-
ternos .•.••.•......•. · ......•..•... 

do canotillw para ditos .............• 
de cano tão fino liso superiores para 

ditas ........•........•..•...•....• 
com borlas de canotão crespo para 

ditas ......•........••....•........• 
clf' wrdfto sem franja ......... , ....... . 

Fitas de setim lustrina, ou de garça lisa, ou 1:~.
vr:lda, de largura ató um quarto dr 
pollegada de 2:J varas............... peça 

Iustrinas de setim, ou de garça lisa, ou 
lavrada de largura até meia pollc-
gada de 2o varas ••••••••••••••••... 
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DÓ GOZERNO. 

I<itas de setim, Iustrinas ou de garça lisa ou la-
vrada de Iar~ura até 3 C{Uartas de 
pollcgadas de 2;) varas............. pc~a 

>> ditas até 7 oitavas de ditas varas .•... 
ditas até uma pollegada de ditas varas. 
ditas de i 14 de pollegada de ditas varas 

>> ditas de l )<t pollcgadas de 2:> varas .... 
ditas, ditas de 2 ditas de ditas varas. 
ditas até 2 ~~ditas do ditas varas .....• 
ditas para maior largura, ditas varas. 
de velludo, ou avclludadas lisas, ou 

lavrada:; de qualquer côr até meia 
pollogada !le 2õ varas ............. . 

<litas até 3 quartos de ditas varas..... » 
cl i tas até i polr:gada de ditas varas ... 
ditas até uma polegada e quarto de 

ditas varas .•.............•.. ·.···. 
ditas ató i~~ pollegacla ele ditas varas. 
ditas até 2 ~1 {JO!legadas de ditas varas. >> 

» ditas para maior largura de ditas va-
ras ..............•...•.......••.... 

de tafetá, ou batidas, lisas, ou lavra
das até meia pollegada de ditas va-
ras ....... , .........•.......•...... 

ditas até ::i de pollcgada. de ditas varas. » 
>> ditas até i pollegada de ditas varas ... 

ditas até i \.i de ditas varas •........• 
dit::ts ~Í.té i~ de ditas varas ........•.• 
ditas até 2 ditas de ditns varas........ » 
ditas até 2% de ditas varas .....•..... 
ditas para maior largura de ditas va-

ras ...........•.................... 
para llabito de qualquer côr até meia 

pollegada de i2 varas ............. . 
ditas até! pollegada de i2 varas...... '' 
ditas até l ~~de ditas varas .......... . 
para lJallito de qualrruer cl>r até 2 pol-

legadas de i2 varas ..........•...... 
dit:Js até 2 ·~ dr ditas varas ......... . 

» <li tas até 3 de ditas varas............. )) 
)) ditas para maior largura ditas varas ... 

para cabeea, ou c in to com perolas fal-
sas, vidÍ·illlo, ou eanotilho......... uma 

,, com vidrilho........................ vara 
,, de pallla para guarni<;:to tle um chapéo 

con1 borla......................... n1na 
de di ta em peça até i pollegada.. . . . . . vara 
de palha para guarnição de chapéos em 

peça até 2 pollegadas............... » 
dita para dito, até 3 ditas ............ . 
di tas, di tas, para mais; á proporção. 

I> para relogio......................... l> 

de missanga para relogio............. ,, 
muito estreitas que servem para bor-

dar de 25 ·varas. . . . • • . . . . . . . . . . . . . peç.a 
Fiadores de couro............................. um 
Fitiliras, ou chaves para fazer parafuzos com 21 

parafuzos grandes para segeiros..... uma 
mais pequenas com ditos............. '' 

)) pequenas com 6, a 9 ditos •• , ••. ,.. . • . • ,, 
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Fieiras para ourives.......................... uma 
)) para ditos, ou relojoeiros com 12 a i8 

parafuzos ...•..•....••.....•. o ..... 
Filete •...•.......•. o ...... o................... covauo 
Filames para sangrar animaes ...••... o ..... o.. duzia 
Fixas de ferro .............................•.. 

» de latão de todos os tamanhos .•... o. o 

FL. 

Flauta de 2 canudos ... o .•..•. o o ..• o........... uma 
de 3 ditos .•. o .........•..........•... 
de mais canudos ................•.... 
N. B. Entende-se estas a~alíações para 

as flautas com uma só chave. 
de marfim com urna chave .......... . 
de qual<Juer qualidade, e com mais de 

i chave •............••.......... • .. 
Floco fino de f2 varas......................... peça 

grosso de ditas varas................. )) 
» de 11tinha de velludo................. l> 

Flores da India de papel....................... cento 
• artiilciacs em ramo, ou soltas por cada 

pé de sua especie ........• o. o ...••.. 
Floretes com punho de madreperola ...•..•... o. um 

n dourado ........••........•.......... 
n para jogo .....•.......• o .. o ..........• 

com guarnição de prata ........•..... 
com punlloJ de prata, ou prata dou-

rada ..... •o· •.•.• ·o· •• 0 , •••••••••• 

Fia mulas para navio .••.. o. o o o •........•... o.. uma 

FOo 

Foles para ourives ..... o .... o .......... o ..• o .. 
para ferreiro .... o .............•..... 

" de tnão .. o •••••••••••••••• o •••••••••• 

Folhas de Flandres em caixa ................. . 
n de espada ordinarias com cabo de páo 

tambem ordinario ................ o 
>> finas polidas para officiaes .....•...... 
>> de panno preparadas para pintor ..•... 

de espadirn ......................... . 
de serra de rnolla até um palmo ..... . 
para faca de mato, ou floretes de jogo. 
de Flandres para pasteis .••..•.......• 

)) de ferro para facas •.... o .......••.... 
de papel para precos correntes ...... o. 

J> de ferro ordinariá para canivetes ..•.. 
Folhetos de desenho. o .. o ................... .. 
Folhos de la1agaje .......................... .. 
Formas de sapateiro •...............•........ 

de bronze para fazer pralos .•.....••.. 
n para botas ....•.......•.•.•...•...... 
n de folha para chocolate ............ .. 
n de madeira para copas de chapéoo •... 

de ferro para fazer ballas de espingar-
das, ou pistolas .....•......•.•..•.• 

de páo com ferro para fazer p~rafuzos, 

um 

uma 

)) 

duzia 
)) 

uma 
duzia 

)) 

vara 
uma 

)) 

)) 

duzia 
uma 
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Form:ts de cobre para pasteis................... duzia 
para tortas.............. . . • . • . . . . . . . . urna 

Formões........................................ duzia 
Forte piano.................................... un1 
Foguetes do ar com respostas, ou lagrimas..... duzia 
Fogo da China á excepção rio de cartas por 

achar-se avaliado a 80 rs............ » 

Forcados de ferro.............................. un1 
Fogareiro de folha envernizado .••............. 
Forquilhas para lanternas..................... duzia 
Foices de cortar capim........................ uma 

de roç~ ..•............•..••......••..... 
n de Ineia roça .....................•..... 

de cortar canna .........•..•...•........ 
Fontes de folha para agua ..................... . 

FR. 

Frascos de vidro preto de medida............. duzia 
de tres quartilhos .................... .. 
de meia medida ou dous q:uartilhos .•.•. 
de quartilho .....•....••.........•...•. 

>> de meio quartilho ..................... . 
de chifre ou guam pas .................. . 
de pedra com bocaes de estanho........ . um 

Frasquinbos de vidro de m~io quartilho para 
agua de cheiro.................... duzia 

Frasqueiras com !2 frascos de vidro branco 
grandes e pequenos, copos......... uma 
dito, dito, dito lapidados .......... . 

Freios de ferro ordinario.................. •• . . um 
de casquinha,_ aço, ou ferro polido _9-e 

toda a qualldadeJ e amarello, ou nao 
polidos................................ >> 

>> de ferro estanhado ordinario ....•....•.. 
Frizos para sellins ....•..........•............. 

para sege ou carruagem.... . • . . . . . . . . . . . palmo 
Frigideiras de barro, grandes................... uma 

pequenas ......•..... 11 •••••••••••••• 

Frutas de pedra ...••.....•.................... 
• de cêra de diversas qualidades em ces· 

tinha ....••...........• : .••.........• 
de cêra com preparos para costura ..... . 

>> de cêra •....•.......................... 
Franjas de algodão ou linho até meia pollegada 

de largo. . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . vara 
» ditas até tres pollegadas .•............... 
• de maior largura ........•..•....•....... 

de lã até duas pollegadas .............. . 
» de qualquer largura para maior ....... . 

de lã, e seda ........................... . 
• de seda, ou retroz até tres pollegadas ... . 

de maior largura .....•...•.......••..•• 
Fronhas de bretanha com babados de cassa ... ,. uma 

;pu' .... _4( 
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FU. 

Fundos, abas, copas de palhinlla que fórme um 
chapéo, deverão ter a avaliação qur. 
compete ao mesmo chapéo pelas avalia
ções já feitas a cada qualidade e ta
manlw. 
de solla envernizados para barrctiua ... 
de follla envernizada para garrat'a com 

guarnicões 'de casquinha pequenas ... 
de dita para dita maiores ......•....... 
de casquinha para garrafas ............ . 
de dita para copos ................... .. 
de folha envernizada para garrafas .... . 
de dita envernizada para copos ........ . 
de !'etim bordado para chapeos ou tou-

cados .••...•••....•.................. 
de caça bordada para ditos .•..........• 

l> de filó de seda para dito ou chapéo com 
pcrolas falsas ou aço ................ . 

» para toucados de filó, e palheta falsa .. . 
» de palhinha .........••.•.......•••.••. 

Fundas de 1nolla ....•.......................••. 
Fumo largo de 2 palmos para mais .•........... 

l> estreito até 2 palmos exclusive ......... 
Funís de folha .....•......•..••.•••...•.......• 

J> grandes de vidro...... . ....•...•.•...... 
pequenos de dito ...........•..•..•....... 
de estanho perp1enos ................... , . 

l> nJciões .•.•••..•..............•..••.•.... 
» grandes ....•...•....••..•...•....••..... 

Fusís ............•................. : .......•... 
» para serras braçacs .•.•.........•..•...... 

Fustão ele patente liso ......................... . 
l> lavrado ....•.•.....••.••.•....•.•.•.... 

ordinario .....•......•......•......... 
11 fino •.•............................•.•... 

acolchoado ordinario ..•................ 
flno •..•..•••.••.•••..••.•...•••....•.... 

PESO. 

FA. 

um 

)) 

)) 

uma 
covado 

duzia 
um 

D 

duzia 
um 
covado 

Farinha C\e tt'igo............................... arro!Ja 
de JJatatas...... ... . • •• . • . . •• • . . • . . . . . . libra 

FE. 

Ferro inglez, em barra, bruto.................. quintal 
» en1 verguinha .........•.....•............ 
'' bruto da Suecia, Russia, ou Bíscaia, em 

barra, ou Vf~rgalllão ...•.•••....•....... 
» em verguinha •••......••..•.............. 
" coado em obras grossas, e fogareiro ...... . 
)) em panella de tres pés ................... . 
)) estanhado, fundido e batido, em panellas, 
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DO GOVERNO. 

chocolateiras. chaleiras, frigideiras, cas-
sarolas, 8 mais trem de cozinha......... arroba 

Ferro Plll ancoras, ancoroles e fatexas......... libra 
Fezes de ouro................................. arrolJa 

FI. 

Fio de ouro, ou prata falsa •..........•......... 
~ dito, tino ..........•............•.......••. 
• de algodão ............••.................. 
» de tiCUill ••.• , ••••••• ·• .••.•.•.••••.••.•••• 
• de vela de IIollanda, ou inglez, em meadas 

ou novel los .••.... • ..........•.......•..• 
, portugue:r: em porretes curtos .•.......•.•.. 

ele porre te, portug-uez ou de Bengalla ..•.•.• 
)) de sapateiro ........•............•..•••.•... 

Fios de panno de linllo velho ..........•.....•• 
Figos passados ........•.•..............•.••..•. 

FL. 

onQa 

lil1ra 

. 
arroba 
libra 

nrroba 

FltH' de beijoim................................ onça 
)) de lwrragcns...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . libra 
,) de ti lia. ................................. .. 
)) de língua de vacca ..•... : ............••... 
>> de sabugo ..........................•.•.... 
n de papoilas ................•.....•...•.... 
)) de tnalvas .•...•...................•..... 
)) tle arnica ..............•.•........•.....•. 
>> de pionia ................................. . 
)) cteanil ....•.• , ••.••.•..............•..... 
)) de sal amoníaco ........................ .. 
>> de i pericão .........•...•.............••. 

ele noz mascada, ou massis ...•............ 
de enxot't·c .•...•.......•...........•..•... 

)) ct·e buxo .................................. . 
)) de can1ueja ......•.....•....•...•..•..•... 
>> de zinco................................... onça 
>> de antirnonio .•.•••..•...•.....•........•. 
J> de viola ..•.•..••.•.•.•••......•.•.•...... 

FO. 

Folhas de violas................................ libra 
de louro ............•..••....•...••....• 
de funcllo .•.......•.......•..•.•....•.. 
de lingua de vacca ..................... . 

FR. 

Fragaria .......•...•..•.••..•.....•..•......•. 
Franja de ouro, ou prata fina.................. onça 

FIJ. 

Fumaria . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • . . • . • . . • • . • • • . . • • libra 
Fumo estrangeiro.... . • • . • • . • • • • • • • . . . . • • • . . . • • arroba 

DECI~ÕES DE 1827. H 
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Gaiolas para passaras ....••..•...•...•...•.•..• 
• de mogno para passaras com tlertences .• 

Gaitas de folles .•....•....••..•...•.......•.... 
• para rapazes ....•.•........•...•..•..... 
, de ebano .........••••........•.......... 

'Gaivotas para tanoeiros ...................... . 
Gala ..••....•••••..••.•.....•.•......••..•..•.• 
Galhetas de estanho com prato .••......•...•..• 
Galão de linha ou algodão com seda para orna-

mentos, até~ pollegada ....••.• 
>> até i dita ........•...•...•.... 
>> de i dita para mais ............ . 

de seda para ditos .....................•. 
de ouro, ou prata falso, tecido em algodão, 

ou linho, largura até ~ polle-
gada ...•..........•..•......•.• 
até 1 dita •.•.....•.............• 

>> até i % dita ................... . 
para maior largura ..................... . 
dito entreflno tecido em retroz até~ pol-

legada ......•..•...•.....•....•.. 
» até i dita ............................ . 
>> até i %dita ......................... . 

para maior largura ............• - .•...... 
dito entrefino francez, ou á'sua imitação, 

até )i:! pollegada ............... .. 
até i dita .....•..••.•..•....... 

>> até i ~dita ................... . 
para maior largura ....••..••.•..•.••.... 
para guarnição de seges ........•........• 
estreito para debroar ou pregar em seges. 
de retroz para ornamento de igreja até 

:Jí de pollegada de largura •..... 
até i dita .................... .. 
até i ~i dita ...•..•....•...•..•. 

>> até :1 % dita .............•...... 
)) ou espiguilha de seda para ornamentos 

até ~ pollegada ....................... . 
Gamellas da India de páo pintadas : pequenas .. 

>> de páo em bruto, de quatro em terno .. 
Gangas amarellas estreitas até 7 covados, da 

India ou á sua imitação ............... . 
dita largai até 10 covados, ditas ... , ... 
azues até U covados, ditas .....••.•••.. 
de algodão, e seda .............•.•..... 
ou rapões de côres, e riscados de largura 

até 2 palmos ..•....••••...•.. 
até 3 ditos •............•.... 

>> mais largas ..• : ••.••....... 
de pcllo .................•...•..•.•••.. 
escarlatesJ lisas ou pintadas: 30 °/0 

sobre os preços das gangas de algodão. 
Ganchos para espadas de toda a sorte ......•...• 

>> de casquinha para cataplasmas .•.•.... 
>> com passaguia .•...................•.•.. 

Garça de seda ·usa, lavrada, e adamascada até 
3 palmos .••.•••••••..•.... ,, ••••.•• ,. 

uma 

)) 

duzia 
uma 

)) 

cova do 
par 

vara 

uma 
terno 

peça 

)) 

covado 

duzia 

um 

cova do 
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Garça de seda com prata ou ouro.............. covado 
" de algodão !ba ....................... . 

de seda lisa, lavrada, c adamascada até 
r~ palmos ................. ···• •.. 
até ti ditos .•.•...•.•.....•..•.•. 
para maior largura : em propor
eã,> da ultima avaliaeão. 

Garfos de tutanega ................ :.. . .. .. . . .. groza 
>> de ferro estanhado....................... » 
>> clelatão ............•.......•....•....... duzia 
>) de casquinha ..•.••.••.••..•........•...• 

de páo, e colher. • . . • . . • • . . . . . • . . . . . • . . . . . par 
>> de chifre................................ duzia 
>> da n1arfiru......... . . • . .. .. . . . • . . . .. .. .. um 
>> de ferro para casinha ................... . 
>> de ferro para trinchar ... : ............... . 
>> cabo de marfim para trinclwr ........•.•• 
>> para mesa, cabo de páo, osso, chifre ou 

ferro. . . . . • . . . • . . . • . . . . . • . . . • . . . • • . . . . . duzia 
>> de ferro grandes, ou cncinllos para cisco.. um 
>> com cabo de marfim para salada ....•.... 

Gargantilhas de coral falso, massa ou perolas 
falsas............................ uma 

de filó, cassa, ou garça .......... . 
de cambraia ou renda ..........•.. 

>> de ca~sa bordada ...•....•••.•..••.. 
Garrafas de vidro preto de quartilho........... cento 

>> de folha de Flandres.................. uma 
Garrafinhas com tinta de marcar roupa ...... . 
Garrafões empalhados......................... um 
Garrazes (vejam-se cassas). 
t;arupas de moxilla, com correia de marmita. uma 

de rnallóte .......................... . 
de moxilla com correia de cantil de 

rnarn1ita •..•.••..•.•........••..... 
• de mallóte dito ..................... . 

Galhardetes para embarcações............. . • . um 
Garruncllos de ferro ou páo ................. .. 
Ga!lócllas...................................... par 

GE. 

Genebra até iSO medidas .. o................... a pipa 
em frasco, ou botija até quarlilho c 

quarto, inclusive o frasco ou botija. !luzia 

Gl, 

Girasol, ou rozeta de metal para barre tina 
militar ......... o ............. o..... uma 

GO. 

Góllas de panno fino bordadas •.. o •• o. o •••••• 

Gomiz ou jarros de estanho................... um 
• com bacia •...•.....•......... o •••••••• 

Goivas com cabos de páo ........ , ...... , .• , .. . uma 
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GR. 

Grál de pedra. pequeno........................ um 
n1aiores ....•.......•..•......... 

, • para Botica ..........•... 
vidro (vejam-se almofarizes). 
mari11n ....••.....•....•.••...•.....•• 

Granadas de 40 fios.·.......................... maco 
Grão de bico........ . . . . . • . . . . . • • . . • . • . . . . . . . . alqueire 
Gravatas de panninlw, cassa ou belbute ... . . . . uma 

, de couro ordinarias para soldado ... 
de dito para Otliciaes, envernizadas ... 

, de seda, velludo ou pellica .•.•...... 
Graxa liquida em potes de quartilho.......... um 

em ditos de ;~ dito..................... , 
em lláo. •. . • . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • duzia 

Grades de folha para massas.................. uma 
Grampos de trazeira........ .... . .. .. .. . . . . . .. • duzia 
Grelhas de arame para torrar pão............. uma 
Griualdas de vidrilllos com flores .....•....... 

de flores .•....•.•.........•.••...•... 
, de Hores de pennas ................. . 

Grizetas de folha com vidro ...... ;............ l> 

GU. 

Guarampos de latão p:-tra scllas; ou de ferro 
para fechos de portas............... cento 
de latão para mesa de ferro; e de 
casquinha para SPllas e seges....... duzia 

Guardanapos de algodão ordinarios ....• •. : ..•. 
finos .....•.......•••........••... 
de linho ordinarios •......•...... 
fi nos .............••........•.•..• 

, de linho adümascados............ duzia 
Guarda-fogos .•...........••.•.•..• , • . . . . • . . • . . utn 
Guarda~ roupas de mogno, jacarandá, ou outras 

madeiras finas, grandes, de portas 
de _vidraças......................... un1a 
maJs pequenas ....•..••...•......... 
de qualquer madeira, ordinarias .•. 

Guarda-louças: das mesmas qualidades, os mes-
rnos preços ....•.••.........•..•..•• 

Guarda-fechos de couro •............ ·.•....... um 
de couro branco, ou garroteado. 

Guarnições de caça finas, e bordadas ... ~.. . • . . uma 
• de filó de algodão para vestidos ... 

de flores .....•.•.....•............. 
de filó de seda ..•..•.........••... 
de ilores de pennasv ............. .. 
ordinarias ........................ . 
sem flores ordinarias ..•.......••.• 
de filó de seda bordadas de ouro, e 

prata falsa, em peça............... vara 
de garca.......................... utna 
mais inferiores .................. .. 
de 11ta, e requife .......•..••..•..•• 
de seda frouxa, e trancelim •.••..• 

>I de cassa lisa ••.••••.•••••.•.•••.••• 

~6110 
!i)t80 
!~600 

4N800 
~200 

!~~~00 
fi~õO 
q~lOO 
J)~OO 
ti800 
J$200 
J$100 
J$480 
J$200 

1fj7t>O 
~200 

1/)200 
2/j~OO 
i$600 
Inooo 

1h200 

2~000 
1{b200 
1fj800 
i$800 
2~í00 
4.1$800 

iOJ\lOOO 

100,~000 
50)\!000 
30fj000 

J)280 
~280 

3fj200 
3)\!200 
61)!i,OO 
6,1}~00 
6/)~00 
4,1}800 
3fj200 

2M OO 
45800 
3fj200 
f)iOO 
J$200 

2~~00 



DÓ GOVERNO. 

Guarnicõcs de seda bordadas de massa ...••..• 
» • da pcnnas para chapéos de côrte ... 
>> de palha para chapéos (vejam-se fitas 

de palha). 
de filó de seda para vestidos bor

dadas de palha até 3 dedos de lar-
gura ••....•...•...•.............•.• 
de pellucia de seda até 5 dedos de 

largura, para vestidos de senhora •. 
l~ ui tarras .•......•....••........•......•....... 
Guingau ..•....•...........•....••..••...•.... 
Guínardas da India ..•...•...•.•....•......•.• 
Gurgurões de seda até 2 if palmos ............ . 

n In ais largo ................••.••....• 
mesclado de ouro ou prata ........• 

PESO, 

GA. 

uma 

vara 

uma . 
covado 

)I 

)I 

Galanga....................................... libra 
Galha......................................... arroba 
Gallão de ouro, ou prata tina................. onca 
Garras de couro crú para colla ...•.. ,......... arroba 

Gl~. 

10~ 

4~800 
9#600 

,f$320 

ati200 
3j)OOO 
~200 
~060 
~600 
;)90() 

11~200 

$600 
9(J600 
2Eooo 

{fl!OO 

Genciana...................................... libra ~160 
Gesso .•..•.••.......•••••..•..•.••..•..•....• ,. arrolJa $600 

GI. 

Gilbarbcira.......................... .• . • .• . . • . libra ~2~0 
Giz de alfaia te . . . . . • . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . >> WlOO 

n d~ carpinteiro............................ arroba fj60!l 
>> de tanoeiro • • . . • • • . . . . • • • . • . . . • . . . . . . . . . . . ~320 

GO. 

Gon11na-arabia •••.••.•••.••••.. , •......... , . , • 
lá.ca ..........•.•••...... • ....... • · · · · · · · 
J'Oill .•••.•••.•••••••••• ••••• •••••••• ,., •• 
;unnniaca •...........•...............•.. 
galbano ..•.....•.••.•..•...•............ 
opoponaca .........•...•.....•••.•.••.... 
esturaque calarnita ..................... . 
gl'axa .•.•....••••••....••....••.••.••••• 
cercocóla ..•...•...•.•••.....•... , .....•. 
kino .••..•••....••..••••••...••...••...• 
de cajú ......••.......•.•....•......•..•. 
de páo santo .....•...........••......... 

~~7.~~~:~:1~ ... ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·:.·. ·. ·.::~::::::::::: ·.::: ·.: 
gutta •...•..••....••••.•.•..•••........•. 
eleini ..•..••.......•.•.....•.••......... 
de trigo ...••..•••.•.••••.••••....•••.•. 
car;anha ...•..•••••.••••.••••••.••.•.•... 

) 

i ::/ ,, 

)) 

libra 

)) 

arroba 
liltra 

6Níoo 
NSOO 

l$.200 
t)üOO 
,JJSUO 
f}800 
E6UO 
f'VJ.OO 
,/-1800 

2M OO 
q.,~oon 

f}SOO 
.6900 
t~%0 

J{j:WO 
M20 
J)fôO 
J$2j,() 
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Gomma myrrha ...•.•• ,................... •• • • libra J)64,0 
>> alcatira..................... .• . • • • . . • . . . • 1$800 

assafetida ......•..•..•• ,................ /$600 
bedelio.................................. J)HOO 
de peixe... . . . . . . . . . . . • • . . • . . . • • . . . . . . . • . IJ)tiOO 
jatubá................. .. . . . . . . . • • . . . . . . • 1)240 
copa! .....•.•..............•••......... ,. ~:240 

GR. 

Gramrna ...................................... . 
Gr<tos de kcnnes ............................ . 
Graxa ...........•..•..•••••.....•..•.•........ 

>> em folha ......•..•.......•...•.....•..• 
Greda ..........•..•..•....•..•..•....•........ 

>> preparada ...................•..•......... 
Grinaldas .......•.....•....•......••••........ 
Grude ........................•.....•.•••...••• 
Grampos de ferro para calJello ............... . 

HO. 

}} 

arroha 
)) 

libra 
}) 

oitava 
arroba 
libra 

1)100 
fj640 

~~~ooo 
41)000 
lf080 
~:200 
fJ60U 

2}!000 
{!640 

IIollanda crua................................. cavado /tiOO 
de linho de cores, e roza............ n ~ioO 
crua fina de França, ou outra qual-
quer á sua imita cão.. . . . . . . . . . . • . . • vara J'{1JOO 

branca dita ....... :.................. » J$800 
IIollandilha até 3 palmos...................... covado JHOO 

até 4 ditos........................ J$160 

PESO. 

HY. 

llyssopo........... . . . . . • • . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . libra. ~2!,0 
lly::tcintos preparados.......................... !~200 

JA. 

Jalecos bordados de algodão, ou linho.......... um 
.. de chita .•.......•.........••.....•.•... 

>> de seda bordados de matiz, ouro ou 
prata .............•.....••....•.. ·•· .• ·· 

Jaquetas de panuo fin~ ............... :.. . . .. . • .. uma 
• de panno ordmarw, ou baetao ........ . 

de baeta ...........•.........•.......• 
de riscado, ou de outra qualquer fa
zenda de linho, ou algodão ordinario .. 
de fustão, metim, ou de outra qualquer 
fazenda de linho, ou algod:to fino ...... 

, de seda ..••........••.•...........••.• 
Japonas de qualquer fazenda ..•...••...•....... 
Jarros de estanho............................. um 
Jarras de folha envernizada para flôres; de cima 

de n1csa ••..•........••..•..••..• , . . . • par 

3~200 
fj600 

6~400 
4~000 
iJ)600 
iJ)200 

J$960 

21)000 
!!J$000 
2~fJ,OO 
~800 

2J$000 



DO GOVERNO. 

IM. 

Iruagens de papelão, ou cera, com nicho de vidro. uma 
,. de pedra, de um palmo ....•.....•.••. 

até 2 ditos ...••.•..•..•...•••.•••...• 
em redomas de vidro ............... . 
grandes de madeira, ou crucifixos ...• 
paquenas dito ....................... . 

• do rnarfim ....•...........•........... 
Imprensas de copiar cartas, com pertences, ou 

se1n elles ••.•.........•••.•.•......... 
para engommar roupa ............... . 
de pá o para fazer prégas em l.lotas .•.... 

IN. 

Indlspensaveis................................. Uin 
de tllagrana ou qualquer melai ... 

Interlelas de papelão para casacas............. groza 
Intenas: determinou o Conselheiro Juiz d'Alfan-

dega, não se dar valor a ellas, porque, 
como o seu valor depende das qualida-
des, grossuras, e comprimentos por 
pollegadas, palmos, ou pés : só a vista 
com exame, e medição se póde dar o 
competente valor. 

JO. 

Jogos de dominó, de marfim................... um 
de osso .•...•.........•...•.•....•..•.... 
de xadrez •...•.....•......•.••.•.•.•..•. 

» de marfim superiores .......••. 
de gan1ão ..•....•..•.•...........•.••.•.. 
para Inenino ..•.•....•....••........••..• 
de darnas .................•.•....•....•.• 
de bilhar com seus pertences •..•.••••.... 
de hagatella com pertences ..•...•..•...•. 
para seges com 2 rodas ..........•...•.... 
CU DI 4 ditas ... , ...•.•.... , .. , .. ,., .•..... 
de ferro com õ ferros para limpar Iam-
pariilas ..•.... ........ ". , . , •............• 

IR. 

lrlandas de algodão estreitas até 3 palmos.,... vara 
largas de 3 ditos para cima .•.••....... 
de linho fina ......................... . 
ordinaria .•••....•.•..••.•..•..•.•.... 

IS. 

Isqueiros de latão............................. un1 
>> de folha ......................... _. ...• 

JU. 

Juntciras para marceneiros.,.................. uma 

111 

2nooo 
41~000 
6~000 
85000 

32J)OOO 
{6~000 
2~000 

!6~000 
75NOOO 
2i5q,oo 

!45600 
$300 

4i5000 
24,~000 
~~000 

[V!OO 
3~200 

120(1000 
i2HOOO 

l20i50llú 
i60MOO 

~200 

lJI&.O 
fl180 
fl700 
fl'iOO 

~600 
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PESO. 

JA. 

Jalapa . . • . • . . . • . . . • • • . • . . • . . . • . • . • . . . . . . . • . • . • libra 
1alde de tod:l, a tJualidade ..................... . 

IN. 

Incenso ...•••..••••••••.••••...•.•.••.•••.•••. 

IP. 

Ipericão ............ , ......................... . 

JU. 

Jujubas •.....•.......••....••..••.••••.•..•..•• 
Junipero, bages .•••••••••.•••••••....•.•••••... 

IV. 

Iva artetica................................... » 

LA. 

Laços para cabe li eiras .....•......•...•.•...•.. 
'' de fita para mulher ..................... . 

de dita de habito para chapéo ........... . 
de outra fJUalquer fita .................. . 

>> de cabello ou envernizados ...•.••..•.•..• 
Latnbazes .........•.........•..••.......•....•. 
Lancetas de cabo de chifre .................... . 

>> de dito de tartaruga ................. . 
Lanternas de folha envernizadas sem casquinha 

de qualrJuer qualidade para seges ou 
carruagens .••....•............•...... 
de dita para sege ou carruagem com 
guarnicües de casquinha ordinaria .... 
de dita.t1na ...•.•.......•.•..•...•.•. 
de toda a sorte para mais de um palmo. 
ele furta fogo .......••.•............... 

>> magicas sem vistas: ................. . 
>> de toda a sorte até um palmo ....••... 

Lapim estreito de lã .......................... , 
largo de dita ....••..•.•.•.•••......•.... 
de algodão e seda, ou de lã e seda liso até 
:3 palmos ..........•..•...••.••.•.•....• 
de dito até 4 ~f ditos .................... . 
de dito para mais ...................... . 
de dito lavrado até :1 ditos ............. . 
de dito, dito até !1, ~~ .................... . 
de dito, dito para mais ................ . 

Lapis para desenho de 3 pollegadas .......•.... 
Lavatorios de folha ........................... . 
Lampiões de dita, de acompanhar de noite, c 

para páteo ou chaguào, •••••.••..••••• 

um 

)) 

duzia 

par 

uma 

)) 

duzia 
covado 

)) 

duzia 
um 

$180 
M80 

S200 

~300 

fl100 
J$200 

~100 

nwo 
1~600 
fl800 
$200 
J)i20 
J)320 
J)ôOO 

1~200 

3~200 

6~100 
!01'>000 
:i~~ooo 
1J)600 
2HOOO 
3Jj840 

H3oo 
Jj600 

i}400 
1}560 
fj800 
fl1-80 
SG'iO 
fl900 
,fi24U 

1#800 

3~200 



DO GOVERNO. 

Lampiões dü meta! do tope de escada, clwguüo, 
\lll p~tteo de 3 a '~vidros ....•.•.....••. 
do folha para ler .................... . 
ele metal para di to ................... . 
de casquinha para dito .............. . 
de folba de 8 pollegadas para conservar 
lnz, lamparina ou sem ellas ........•• 
de folha para mais de 8 pollegadas 
para conservar luz com lamparinas on 
se1n e lias ..•.........•..••.•.........• 
de cristal, ou vidro lapidado, e co
lnnll1a. do mesmo com pt) dourado at(~ 
:18 pollogadas ........................ . 

,, do dito p:1ra mais de i8 ditas ....... . 
de vidro onlinario ató :18 ditas ...... . 

)) lle dito para lllais de :18 ditas ....... . 
de folha para pcnclurar, ('JlVCrnizados 
com cnpola ou sem ella ............. . 
de m8dal com douradnra. para pen-
dnrar, com cupola uu sem ella ...... . 

J> tle ditos dourados í1nos ditos ........ . 
>J de llronzr, ou dourados ditos ........ . 
,, de casquinha ......................... . 

_ '' de ehumbo para oratorios de criaw;a .. 
La de camel!o em peça ...................... .. 
Lançocs de bretanha com üabados de eassa •... 

LE. 

um 

)) 

duzia 
eovado 
Ulll 

Logras de ferro ................................ ·uma. 
Lellles grandes para portã.o.................... um 

para portas .....................•..•..... 
pi1ra j~tnellas ..•.......•..•.......•..... 

J .. enços de cassa, ou pauuinho eom cercadura 
hranc:1,, pintada, ou tecida f[UOr seja o 
lavor na cereaclura ou no meio, e que 
tem o nome ele maroUnhos, até 22 pol-
legadas................................. duzia 
de dita ou dito com dita hranea, pin
tnda, nu tecida, ordinarios prrra mais de 
2o ató 30 pollef{adas ................... . 
(!C dita, ou dito Jlnos até 35 voll~gadas. 
de dita, ou dito IJonlados aíé 35 polle-
gadas ............ , ..•.......••.........• 
de dita, ou c1 i lo di tns, de 3 pontas ..... 
de dita de reudn lisos, corn cereadura 
hranca, ou de cõr, ordinarios........... J> 

de dita 1inos ........................... .. 
de dita com cercadura bordada, tedda, 
adamascn d:1, ou outros á sua imita cão. 

para hlJaco, ordinarios ........•. : ... 
para dito entrefinos •........•......• 

J> para dito tinos ..................... . 
para dito, de Alcohat:a, paliacatP, c 

outros á sua itnitat'.~lo ............ . 
para t:1b:1co chander"nagor, cetorro

males, ou ú sua imitação, ordinarlos 
eharnados de tereeira sorte........ um 

para dito de primeira, e segunda sorte. 
DECLSÕES DE 18:27. fi) 

/ t/ 

11:3 

7,~000 
2,'!()00 
4NOOO 

10:)000 

,~320 

2:).;':\000 
a2NOOO 
12~000 
165000 

7;)200 

n~~ooo 
24NOOO 
40l{OOO 
lJO,'!OOO 

,~:360 
6~1l(J0 
4nsoo 

n~oo 
$800 
fj200 
.["j:120 

2,~400 
3~600 

!J.~OOO 
3h20[) 

6í)OOO 
9~600 

:1'1,1'1400 
:1i}2t~O 
1,N8üo 
2n4c:o 

li·;)OOO 
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Lenços para. tapaco encarnados, francezes, ou á 
urutacao.......................... duzla 

» de cbitâ, de qualquer qualidade, 
fundo de côr, ou bra.nco até 26 pol-
legadas ....•..•..•.•.•••.•••....•. 

n de dita de 26 até 3õ ditas ............ . 
de dita escarlates francezas, ou á sua 

imitação .••••..•..•.•.••.•...•.•.•. 
» de fiió de algodão, lisos, Ia vrados, ou 

bordados ..••...•...•••....•....•.•. 
de dito de 3 pontas ............... .. 
de Escossia lisos ...•..•.....•.......• 
de dita bordados, ou lavrados ..••.•. 
de linho ordinarios ............... .. 
de cambraia .....••.•.......•....... 

» de dita bordados .................. .. 
» de seda pretos, ou de côr, lisos, ou 

lavrados .......................... . 
de sarja de seda, ou setim lavrado .. . 
de seda de bengala chamados casi-

bazar de 7 em peça................ peça 
de algodão, e seda................ .. • duzia 
de ílló de seda até 25 pollegadas .•..• 
de dito, dita de 2õ até 3õ ditas •..•.. 
de dito, dita de 3 pontas até 25 

ditas ...••...•..........•.......... 
de dito, dita de 3 pontas de 21> até 

35 ditas ............••.......•..... 
de garça, volante, fumo, ou escomilha. 
de lã, de côres, pintados até 25 polle-

gadas .•.•..•.•...........•.•......• 
de dita de mais de 25 até 35 ditas .• 

» de dita de 3 pontas até 25 ditas .... 
» de dita de 3 pontas de 25 até 35 ditas. 
» de dita de côres, tecidos, bordados, ou 

Ia vrados até 2õ pollegadas ......•.• 
àita para mais de 2õ até 3õ ditas •..• 
de dita de 3 pontas até ~5 ditas .....• 

» de dita de 3 pontas para mais de 25 
a 35 pollegadas .................. .. 

de malha ou ponto de meia francezes, 
ou á sua imitação, ainda sendo im
prensados de qualquer massa, ou de 
ouro ou de prata até 2õ pollegadas. 

de dita de mais de 2õ a 3õ ditas .••.. 
de dita de 3 pontas até 3õ ditas- ...•. 
de dita de mais de 25 até 35 ditas .... 
de tres pontas bordados de prata ou 

ouro.............................. u1n 
quadrados .•.....•..•.•............• 
de tunquim, ou adamascados lisos •.. 
bordados de côr ...............•..... 

)) de ouro ou prata ......... . 
de pellucia de algodão de 3 pontas ..• 
de dita dito quadrados ...•........• 
de dita de seda de 3 pontas .••.....•.. 
de dita, dita quadrados ...••...••.•.. 

>> de velludilho estampado •.•......... 
Leques, varetas de páo bambu, lisos, pintados, 

ou envernizados ordinarios........ duzia 

3~600 

166HO 
2n4oo 

5~600 

1~920 
11~280 
~~920 
:1/iS.lO 
4}800 

i2f>OOO 
2!J.5000 

61)000 
94$000 

M200 
61}000 

UhOOO 
20~000 

6EOOO 

9NOOO 
7fJ200 

104$000 
148000 

ShOOO 
12nooo 

iSEOOO 
2.15000 
11~400 

20~000 

7~200 
12l,!OOO 

41$800 
s~~ooo 

25000 
3{)000 
215000 
2~~400 
35200 
{)400 
~600 
$800 

ifJ200 
1~200 

$1,80 
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Loques, varetas de osso, panno de papel....... duzia 
com panno de seda, lisos, ou pintados. 
com dito de dita bordados .......... .. 
com dito de pellica pintados ou bor-

dados ....................•.....•.. 
varetas dr mar/1m .................. . 
ditas de dito com panno tle papel ou 

seda .....•....••...•.•............ 
ditas de maclreperola ............... . 
ditas de metal lilagrana ............ .. 
ditas de xarão, ou axaroados ....•.... 
todos de marfim abertos e lisos ...... . 

I ... l. 

Liaças de vin1e.................. ... . .. .. . .. . .. un1a 
Ligas de seda p~ua atar meias................. duzia 

,, de dita clasticas bordadas ou pintadas .. 
Lilla de França, ou á sua imitação ...... ,o.... covado 

'' inglcza ou á sua imitação ............... . 
com tio de seda estreita até 3 palmos ....• 
com dito ele dita até 4 ~·~palmos •.....•... 

» com dito de dita pua maior largura ...•• 
Linhas portugt~ezas ou á sua imitação de 30 

llletarlas. . • . • . . . • . • . • • • • • . • . • • • . • • . lll3SSO 
de algodão ern novellos, c estes em 

caixinhas de 8 ditos............... uma 
de pescar .......•...............•.... 
de di to grandes ....................•• 
de tucum grossas ................... . 
ditas delgadas .......•.••...•..•..... 
de surra.te estreita, ou á sua imitacão. 
larga. de dito .................... :... '' 

Liln de seda.................................. covado 
Livros ern papel branco encadernados, de papel 

ordinario ..............• o......... mão 
» de di to de Ilollanda ou á sua imitaeão .. 
)) de dito imperial, ou á sua imitacão:.... '' 

Limas a.tó 1'> pollegadas ............... :....... duzia 
de t> ~~ até \.l ditas .................. .. 
de 9 % até H ditas ................... . 

Lit:ôrcs cugarrafados, garrafa atr~ quartilho in-
clusiye •..••...........•............ 

LO. 

Lú •••••.•.•.•...••••.•.•.••.•......•••....•.•• 
" com ouro, ou prata falso ...•..•••......... 
'' bordado, ou tecido ctn ouro, ou prata fina .• 

Lona da Russia, ou á sua semelhança de 31 
V:lras ••.••.•.•......•.•••....••...... 

inglcza estreita ató 22 pollcgadas .•.....• 
dita larga até 22 pollegadas para mais .. . 
da lndia ............................... . 

)) de algodão até :1 palmos ..•.............• 
Lombilho de sola ..............•....•. o ••••••• 

Loros. o ••••.•••• o ••••••••••••••••••••••••••••• 

covado 

peçn 
)) 

.-ara 
lllll 
par 
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IS200 
25400 
8~000 

!9[)200 
24NOOO 

30)000 
48HOOO 
72,~000 
2'~5000 
1fJ~200 

(JIOO 
:1.1~200 
3ns'!o 
5500 
~f80 
{!350 
J'!,õOO 
~700 

1~000 

{jlOO 
$200 
$300 
i5:J.OO 
t;l000 
i}Ot>O 
./)ORO 
~240 

1~320 
MiO 
./)960 
l)õOO 

:I.SOOO 
2E4oo 

4.)800 

~200 
~600 

4~000 

:1.4~000 
915000 

:1.2HOOO 
liN~iOO 
~:v~o 

taüoo 
fj640 
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LU. 

Lustrim até 2 ~f palmos de largura ........... . 
» de mais largura ...•.••.....•.•...•... 

Lustres ordinarios de vidro da Allernanha até 
2q, pollegadas ............•.•...• · •.•• 

ditos, de dito, de dita, de 24 a 3n ditas. 
ditos, de dito, de dita, para mais de :35 

ditas .•...............•......•....... 
de vidro. lapid::~do de 18 até 2í ditas .. . 
de dito, dito de 24 até 30 ditas ...... . 
de dito, dito p;1ra mais de 35 ditns .... . 
de dito, ordinario francezes, de 18 até 

24 ditas ....•...•......•.....•......• 
de dito:, dito~ francezes, de 24 até 3o 

ditas •....•......•........•.....•.•.• 
de dito, dito, ditos~ de 3o para mais 

ditas ...........•.•.........•..•..... 
de dito lapidado, até 21 rlitas ......... . 
de dito, dito, ditos, de 2q, até 35 ditas .• 
de dito, dito, ditos, ele 35 para mais 

ditas .....•.....•......•............. 
de dito, dito, inglezes, ate 24 ditas ..... 
de dito, dito, ditos, de 24 até ar> ditas. 
de dito, dito, ditos, de 3i> para mais 

ditas .........................•.....• 
para cima de mesa, ou de encostar, 

com pé de metal, casquinha, ou vidro 
ordinario de 18 ditas .............. .. 

para cima de dita, ou de encostar, com 
dito, ele dito, dita, ou dito, dito para 
mais ele 18 ditas ................... . 

para cima ele dita, ou de ew~ostar, com 
dito, de crystal para mais ele 18 ditas. 

para cima de dita, ou dA encostar, com 
dito, de dito, para mais de 18 ditas . 

N. B. As pollegadas elevem ser medidas pelos 
furos em que os lustres são armados, 
ou outra qualquer peça em que elles 
se armem. 

cova do 

um 

Lunetas com caixas, ou aros de chifre........ uma 
com aro de tartaruga, prata, casqui-

nha, ou dourados ................. . 
>> de tirar fogo ao sol.................. >> 

Luvas de pellica curtas....................... duzia 
de dita compridas ................... . 
de carnurca curtas .................. . 
de dita cômpridns ................... . 
de anta, ou castor curtas .....•......• 
de dita, ou dito compridas .......... . 
de filó, de seda liso ................ .. 
de dito, dita bordadas .............. .. 
de dito de algodão .................. . 
de meia de dito, ou mal !ta •.••.•.••••. 
de dita de linho .................... .. 
de dita de seda curtas ............... . 
de dita, dita compridas ............. . 
de lã ..•.............••..••.•••.•..... 
de panninho curtas .••••.....••. , ••.• 

~~;l20 
1Jlí00 

1t>Ji\t:Joo 
311J\OOO 

04~000 
19SOOO 
30!}000 
67,~000 

:19~000 

39~000 

67~000 
25!5000 
50~000 

85NOOíl 
0onooo 
U7~000 

170;~000 

10~000 

16NOOO 

20NOOO 

30tp000 

N40J 

1q~200 
{$080 
2~4.00 
3fj8i0 
3SOOO 
ft.):l800 
4fJ800 
(i,tl\100 
4lfr800 
6~000 
1~800 
1fj600 
3E200 
4fl800 
9~600 
2~600 
2~í00 
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Luvns de panninl10 compriuas,................ duzia 
ue cambraia curtas ................. . 
de dita compridas •.•.....•..•...... , 
de limpar bestas .................... . 

PESO. 

Lã para colchão .......•.•...•.•..•••.•.... • . . . arroba 
)) de bigonia . . . . • . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . )) 

de camello entrossal fina............... Jlllra 
)) grossa torcida ......................... . 

Lacre para fechar cartas ..••.•........•......• 
Lan tijollas falsas.............................. onça 

de prata finas ...............•..• 
)) de ouro ditas................... . )) 

Lapato agudo................................. lillra 
Laudano o piado ................•.............• 

)) liquido ....•..................•. •· ... 
Labdano de estevas ..............•.....•...... 
Lapis vermelho, ou de todas_as outras côres ..• 
Lata .•....•.•...............•.........•...... 
Latão etn chapa ...••...•..•.................. 

em llacias acabadas ou por acabar ..•. 

LE, 

Lei te de enxofre ••...•.•.•........•......•.. , 

LI. 

L in l1as de côres, ou crúas de Portugal, lnglezas, 
ou outras iguaes .......••...••..•. 

de algodão em novellos, ou meadas 
para costuras ................... . 

de linho para costura portuguezas, in· 
glezas, ou á sua imitação .......• 

Linho en1 ra1na ...........•................... 
. , ca!lhan1o ....•..•..............•..... 

L1cur anodtno ....................•......•.•.. 
Lirio florentino .•............................• 

» rôxo ..•.............................. 
Línguas seccas, ou salgadas................... arroba 

LO. 

Losna ...•...•..•...•..•••••...•...•• , . . • • • • • • • libra 

MA. 

l\larin1báos.................................... groza 
l\laçans........................................ c~:nto 
Machados..................................... un1 
Maehadínhos, ou machados pequenos.......... duzia 
Macete,; para calafate ........................ . 
Machetes, ou cutellos para uso de cosinha..... um 

)) de tocar ..••......••••.............. 

f 1~ 

2NOOG 
1.61)000 

11)000 
1N~OO 

NOOO 
$400 
1~800 
2N2ü0 
1~160 

1.2$800 
6$1-00 

$480 
{:1080 
1~000 
}i:300 
~300 

w~,oo 

1~000 

:t.N200 
~060 
~OiJll 

1/'1280 
1~320 
~120 

lNf.iOO 

Hl200 
:H.WOO 

fj:120 
H9~0 
~480 
1$200 
1$160 
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l\fallas de couro para garupa.................. uma 
'' grandrs de couro para viagem ...... . 

1\fadapolões ordinarios alé 3 palmos de largo... nra 
finos .......•............• •·.··.·• 
ordinarios de 3 palmos até õ •.•..• 

>> H nos •...•................... · •• • 
l\Iandriões de cambraia bordados.............. um 
Manteigueiras de casquinha ordinarias........ uma 

» superiores ....•.............•.. 
l\Iachinas de qualquer q ualidado á excepção das 

que se at:harn já avaliadas nesta 
pauta, conforme forem. 

l\Iarrafas para senhora ..•..••.....•........... 
Marcas de pá o, ou osso para serem cobertas... groza 

>> que servem de botão . . . . . . . . . . . . • . . • >> 

Marroquim.......................... . • . . . . . . . duzia 
l\Iarquezas de pá o com palhinha............... uma 
Martelos de armador.......................... um 

de carpinteiro .......•..........•.... 
para pedreiro, sapateiro, e ferrador ... 
de ferrador para a tarracar ..•.•...... 
de caçador com seus pertences ...... . 
para cravos, ou pianos ..............• 
grandes para relojoeiro .•.••.•..•..•• 
pequenos para dito ................. . 

» de ferreiro, e tanoeiro (passa para peso 
em obras grossas). 

Mascaras para o rosto.................. . . . • . . . duzia 
Martinetes de casquinha .......•.••..........• 
Manguitos de velludo......................... par 
Maçaricos de latão para ourives............... duzia 
l\labujos para ca!afates........................ um 
:Malagueta. . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . • . . uma 
1\fantas de algodão brancas, ou riscadas ordi· 

narias para cobertura de cama........ '' 
» de lã brancas, ou de côres............ '' 
'' de lã de camcllo até 6 palmos •....... 
,, até !2 ditos ......................... .. 
'' de U palmos para cima .............. . 

de lã pintados até 6 palmos .......... . 
'' de 6 palmos até :1.2 ditos................ ,, 
'' de :1.2 ditos para cima................... n 
'' tecidas até 6 palmos ................. .. 
'' tecidas até :1.2 ditos.................... n 
'' para n1ais.................. .. . . . • . . . • . » 
>> de Tunquim liso, ou adamascado até 

6 palrnos ...•.•...............•......... 
de dito, dito, dito, dito, até :1.! ditos .... 

" para rnais .•................••...•..••. 
de dito bordadas- de matiz, ouro, ou 
prata até 6 palmos ............•........ 
de dito, dito, até :1.2 ditos .•....•..••.•.• 
para mais dA ditos .................... . 
de srda até 6 palmos .................. . 
de dita até U ditos ................... . 
para ruais ..............••.•..•.•.•.... 
de algodão, e seda até 6 palmos .••.•.... 
de dito, dita até U ditos ............. .. 
para mais ...... , •...•••..•.........•• 
ao lã e seda até 6 palmos ............ , .. 

2~400 
i~ow 
J)2f,O 

12~000 
208000 

tjiOO 
tj200 
/)160 
f-!1,80 
#200 
1)200 
#320 
,200 

2/)400 
8()000 
1[)600 
[-j960 
J)30U 
~080 

f$700 
!~000 

lOl)OOO 
~oaooo 
605000 
2~000 
4)}800 
ü~OOO 
:i~200 
6fj400 
9~ti00 

2J)OOO 
3N600 
~~800 

2~500 
65400 

to./)000 
if1600 
3(J200 
MJSOo 
f/$200 
2/)WO 
3(;600 
2~400 
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Mantas de lã o snda até i2 palmos .. o o o o. o...... uma 
de dita para mais .................... . 
de pellucia de algodão até 6 palmos .•.. 
de dita, dito até i2 ditos .............. . 
de dita, dito para mais ................ . 
de pellucia de seda até 6 palmos ..•..••. 
de dita, dita até :1.2 ditos .............. . 
de dita, dita para mais ............... .. 
de cassa bordadas, ou adamascadas até 
6 palmos .•.•....•....•....•.... o ••••••• 

de dita, dita até 12 ditos .............. . 
de dita, dita para mais .............. .. 
de cassa bordada de ouro, ou prata até 
6 paln1oso ...... o. o ....•....•••.•..•.. 
de dita, dita, dito até~~ ditos ......... .. 
de dita, dita, dito para mais ........... . 
de filó de seda, ou ponto de malha até 
6 palmos ....•..•........•......•.•.... 
de dito, dito, dito até l.2 palmos ..•.•.•• 
de dito, dito, dito para mais .......... .. 
de garça de qualquer qualidade até 
6 palmos .•.....••...•..•....•.•.••...•. 
de dita até n ditos ................... .. 
de dita para mais ..•...........••...... 
de metim de algodão de qualquer qua-
lidade até 6 palmos ................... . 
de dito, dito, até 12 ditos ............. .. 
de dito, dito, para mais ............... . 
de cambraia bordadas de qualquer qua-
lidade até lO palmos ................. .. 
de dita, dita, para mais ............... . 
de pelle de urso para sellim, ou sella .. . 

» de lã para sellinso .........•....•....•. 
>> de panno, ou cazemira para dito •.•.... 

Mantos de escomilha para cavalleiros.......... um 
Massanetas de chumbo douradas para grades.... uma 

1\IE. 

Meias de algodão ordinarias para homem.... duzia 
finas, para dito ..............•.•..•••.. 
ordinarias para mulher ...•........•... 
finas para dita .....•.•.•..•.•........•.. 
ordinarias para rapaz .................. . 
finas para dito .........•.....•......•... 
curtas ordinariaso .......•.•.•.......•.. 
curtas finas para rapaz ..........•...•••. 
de linho ordinarias para homem ..•..•.• 
de dito finas ................•..••....••• 
de dito ordinarias para mulher ........ . 
de dito finas para dita ................. . 
de linho p~ra rap.az .................... . 
curtas de di to ordmar1as ....•...•.••.... 
di tas finas ...••...•..••..•..••.• o ••••••• 

de lã~ ou laia .....•.....•.•.••.•.....•• 
curtas ..•........•.....•••........•...... 
de seda ordínarias para homem ...•••.• 
finas .............•................•..... 
de peso ...••.•..••.•.•.•.•.•.••••••.. o •• 

/ 1 
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r~nsoo 
6fi~OO 
.~600 
!~000 
M6ü0 
!~200 
2ti000 
2~400 

2$i00 
5~000 
8~~000 

~,~000 
!2,~000 
!8~000 

2~~00 
4tf800 
8~000 

,H800 
2l)OOO 
31~000 

1)800 
i(j200 
tn6oo 

~0~000 
Q,01~000 
!2~800 

.,800 
25000 

(J.Ot)OOO 
1~600 

MiOOO 
6~000 
3(j000 
nt)~OO 
2~400 
35600 

' ~~500 
3~000 
M-!800 
8~100 
45000 
65400 
!J.EOOO 
2[j400 
3[j600 
~~õOO 
anooo 

!65000 
241$000 
3il~600 



120 DECISÕES 

Meias de seda ordinarias para mulher ...•••.•.• 
finas ...•••. · ••.• ···••·.•·•·•·••·••···•. 
de seda para rapaz ..................... . 
de dita curtas ..••..•.••••..••.......•.• 
de algodão, e seda ..•.••....•.•.....•.•.• 
de seda dobradas .........•.••...•....... 

» de algodão .•.•.•.•.••.•••..•.•.......... 
>> de lã, ou laia •..•••.••...••.••..•...•.•• 

Meios corpinhos de vestido para senhora ....... . 
corpos, ou bustos. de papelão para cabel
leireirns, ou modistas .•...••........•... 

>> de solla ... -•.....•.•.•.•..••.•..•..••... 
:Metim estreito até 2 ~~palmos.- ....•.....•••••.• 

» largo até~ di los ..•..•.••...•.•...•...•.. 
:Meridiana .••...........•................•....• 
.!\lesas para jantar de mogno, jacarandá, ou 

outra madeira fina até iO palmos ...... .. 
de dito, dita, até :1.5 palmos ••....•.•...• 
de dito, dita, até 20 ditos .............. .. 
de dito,.dita, até 25 ditos ............... . 
de dito, dita, ate 30·i:titos .............. .. 
de dito, dita, de 30 ditos para mais .... .. 
de madeira ordinaria até :1.0 palmos .... . 
de dita, dita, até :1.5 ditos .............. . 
de dita, dita, até 20 ditas ............... . 
de dita, dita, até 25 ditos ............... . 
de dita, dita, até 30 ditos .............. . 
de dita, de 30 para mais ............... .. 
redondas para meio de sala com pedra ou 
sem elJa de mogno, ou de outra madeira 
fina ..•......•.........•. ~ ..•.....•...... 
ditas de dita, ricas com guarnições de 
metal ....••..••....•....•.............• 
para cbá, ou ao pé de sofa de ditas ma-
deiras .....••....•.•... r ••••••• ~ •••••••• 
para jogo, ou vãos de janellas de ditas 
madeiras ........•.....•..••......•...•. 
para servirem em lugar de tremó .•.•... 
de ditas com espelho se augmentai'á o 
valor do mesmo, segundo a sua tabella. 
ditas mesas sendo de madeira ordinaria 
terão o abatimento de 40 % do valor da 
qualidade, a que pertencerem das ava-

duzia :1.2aooo 
20~000 
!2~000 
!2~000 

)) 9~600 
cova do 3~600 

1}600 

um 
~800 

3f1200 

2{p&.OO 
)) :l.BOOO 

cova do "iôO 
$200 

uma :1.~000 

20J:!OOO 
40~000 
7o~OOO 

:1.:1.0~000 
!30~000 
200J':!OOO 

iOJ:lOOO 
20J':!OOO 
4:0J:!OOO 
60J:!OOO 
80~000 

:1.20~000 

3MOOO 

60~000 

30~000 

20J"j000 
·6u~ooo 

liacões acima. 
Mexas de âlgodão para candieiro............... groza :l~OOO 

.MI. 

l\Hssagras de ferro, e latão para mesas de jogo.. duzia :1~200 

.MO. 

1\Ió para ferreiro • • . . • . . • . • • . • . • . . . . . . . . . • . . • . . • um 
!lfoinha • . . • . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . alqueire 
l\Ioscovia ..•...•••.....•... o................... pelle 
1\Ioinhos para moer café, caixa de páo......... um 

» di ta de ferro ... o •••••••••••••••••••••• 

de mão para moer milho ............. . 

21)000 
~600 

25000 
~oOO 

11')200 
12~000 
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.Mollas ele casquinha para cabe~as de carruagens 
1Jxas................... .•. . . . • . . . . . . . • . . par 
de engonzo ..........•.............• • ..•. 
de 2, ou 3 gonzos toda de easquinlw por 
fóra, e dentro ......................•.... 
só com ca~quinha por um lado, ou em 
parte ................•..••.•.....•...... 
de ferro ...•.•...•........•....•.... ·.•· 
de rosca para aldrabões................. >> 

de tirantes para seges de 2 rodas........ duzia. 
para tirantes de jogo de 4 cavallos ..... . 
de aço até palmo e meio para dianteiras 
de seges, carrinho, ou traquitana........ par 
pnra maior, para trazeiras de ditas...... )) 

l\fodelo de ferro para indircitar bainlw. de espa-
das ... , ...... , ... , ... ,, ... ,, ......•.. ,.. UIH 

l\Iosquiteiros de ló para cama de solteiro .•...... 
para cama de casados •....••.........• 

1\'I'I_J • 

l'tiurin1 ordinarlo •.............•.•••.....•...•. 
fino ........................•.. , ..... . 

N. B. Murins , e madapolões não 
serve para o despacho a fórma de vi
rem dobrados, nem tambem os letrei
ros, que trouxerem ; mas sim a quali-
dade da fazenda. . 

>> da India fino ....................... . 
Murccllina lavrada até 2 l~ palmos ..••....•..• 

)) largas até 4 palmos ................. . 
l\Jurcas de caca bordadas .................... .. 

· de difa orrJinarias por fazer .......... . 
de 11Ió bonlad~ts ...................... . 
de ta.Jagarça de seda, c massa ....... .. 
de garça ct: seda esfarnpadas de massa. 
de cambraia ....•..•............•..... 
ôe catuul'ça ...........•............... 
de arminlw, ou outra qualquer pelle 

11na .......................•.••...... 
)) de velludo com pelles ................ . 

l\Iuringues de barro muito pe4.uenos para cri<m-
ça~ ........•.............•........•.. 

rna1ores ....•...•..•.....•............ 
l\Iuleques de limpar ·ouro .................... . 
l\Juslarda que contenha de 3 onças .......... . 

c contendo mais se regulará a •..•.• 

PESO, 

MA . 

. Mantej~a •..............•.•...•........•••..•.. 
)) de cacáo .......•.•..•.....••..•..... 

de antirnonio ...........•.•.•....•.. 
Marco de peso para !Jalanr.a .................. . 
l\Jatte .......................................... . 
Maçãs de cipreste ...............•.•... , .•...... 
l\Iarcella .....•..................... , ...•....• 

DECISÕES DE :1.827. :1.6 

f{ 1 

vara 

)) 

covado 

uma 

duzia 
um 

duzia 
vidro 
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arroba 
libra 

libra 
arroba 

libra 
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2$000 
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~Iassicote •........•..•...••......•.....•......• 
~lagnesia alva ................................. . 
. Malyas .......•......•.•...•...........•....•.. 
.Mal vaisco .......•... «........... . . . . . . . . . . . .. 
~Ianá .•.....•...•.....•.•..•...........•.....• 

>> de lagritna .•...•.................•..•.... 
1\langerona ...•••....•..•.........•..•......... 
Maquim •..••.............•....•........•....• 
l\Iarroios branr.os .•..•......•...•...•.•.•...... 
~lartlm .•.....•...•.......•...•........•.•..... 
Martelos de ferreiro, e tanoeiro ...••.•.•..•..• 
Marretas de ferro •.....•............•...•.•.... 

ME. 

l\1el de abelha ....••.•..•..•.........•.••...... 
mercurial •....•.....•..••..•..•..••....• 
rozado ..•..........•........•.•...•....• 

l\Jera preta ................................... . 
1\-lercuriaes ......•.••••......••..........•...... 
1\Iercurio doce ........•..•...........•.......... 

calcinado .•.......•..•....•....•...... 
~leimemdro, e raiz .....•.••.•..•.............. 
l\lcclloacão .................................... . 

MI. 

1\Iilipides ......••.....•....••..•.....•...•..... 
1\Iirabolanos .....•....•....•........•.•......•. 
.Mirra •........••....•....••.•.•..•.......•..... 
l\lissanga •....•....••..•••..••••.•.•.••.•.••.•.. 

MO. 

lihra 

)) 

arrobas 
libra 

)) 

arroba 
libra 

)) 

)) 

)) 

1\Iorrão.......... •. . . . . . • . • • . • • • . ... . ..• •••.•.•• quintal 
1\Iolarinha......... . . . • . . . • . • . . . . • . . . . • • . • . . . . . . libra 

1\IU. 

l\Iun1ia ...•....•.••.•..•••.............•••....•. 
1\furta ......................................... . 
Murtinhos ...•.•...•.•.....•...............•... 
Muriato de demarites ......................... . 
~Iusgo islandico •.••.......•...............•.•. 

NA. 

J$060 
J)960 
fl800 
Jj2(1,0 
J$200 

iJ)200 
:l6J)OOO 

fj2í0 
~400 

/P800 
fl300 
J)fHO 
4'1200 

20~000 
1}2í0 

:IJ)200 
$160 
~160 

3J$200 
ff2í0 

Navalhas de barba............................ duzia 1(1200 
de algibeira • • • . . . . . . • • • . • . . . . . . • . • . >> lfl200 

NI. 

Nivel de metal................................ um 
com mesa.............................. >> 

lOJ)OOO 
m~ooo 
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NO. 

Nobreza de seda até 3 palmos de largo....... covado .}P'ISO 
até !~; ditos............................ f\600 
até n ditos............................. " ,f)SOO 

Nozes . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . alqueire ~600 

PESO. 

NA. 

Nacar de pingos.............................. libra 3N200 

NE. 

Nevcda .••.•....•.•••••....••.....• •·· •. • · ••.. · 

NI. 

Nitro puro .•......•.•••..••..•.•..••...•..•... 

NO. 

1'1 ús-noscada ......•.•......•.........•....•.•. 
Nús-von1ica •...•.......•..•.........•..••••... 

·oc. 

oculos de casquinha para cortinas............ par 
de papelão para ver ao longe de li pal-

mos.................................. urh 
de punho dourado, ou prateado ...... . 
canudo de páo, pequenos ordinarlos .. . 
de alcance ordinarios com canudo de 

páo, ou metal ...•............•....•.. 
ditos, ditos melhores ................ .. 
ditos, ditos bons .••....•........•....•• 
ditos, ditos com pé ................. · .. 
acromaticos ...•...................•...• 
ordinarios para nariz, áros de chifre, 

sola, ou metal........ .. • .. . . .. . . .. . <luzia 
para nariz com mollas de segurar de 

metal ordinario ..................... . 
para dito com ditas de segurar de metal 

dourado, casquinha, ou tartaruga .•.. 
para dito com ditas de segurar de prata. 
para dito, com ditas, de dita, de ouro. 
opticos •..............••............•... 
ditos, ditos com caixa de vidro........ um 

OI. 

Oiro para dourar ••••• ~ .•• , ........ ,.......... milheiro 

:7 
;rr 

1~i60 

1.~600 
#600 

2~õ00 

v"J800 
!~tSSOO 
1.~200 

6~000 
8HQOO 
20~000 
2&1)000 
4oaooo 

,f)600 

3~200 

125000 
!9$200 
48~000 

4},\000 
~~600 

!0~000 



DECISÕES 

OL. 

Oleado, ou encerado para feridas............. duzia #,800 

OP. 

Opodeldoque................ ... .. . .. . • . . . • . . • . vidro ~320 

ou. 

Org:los volantes............................... un1 2~0~000 

PESO 

oc. 

O C I' C. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • arroba !~280 
Ocidos de rnanganez....................... . .. • libra ~:160 

OI, 

Oiro pimenta ...•.•...•...........•.....•...•... 

OL. 

Oleo de aparicio .••.•..•....•.....•.•..•....... 
,, rosado............ . . . . .. . .. • . . . •. . • . . .. • • • ,, 
,, de jasmim................................ onca 

ue amendoas doces....................... libra 
>> de linhaça .........•............••.......• 
)) de alfazema ......••.........•....•.•..... 
» de vi triolo •....•.•..••.....•............. 
,, de cravo ................................. . 
» de nozes............................... . . " 
» de assucena. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
» de peixe .......... , ...•.•................. 
,, de alcaparra.............................. " 
" de marcella ..........•.............. o. o •• 

'' de rninhócas ..... o •• o. o •• o ••••••••••• o o ••• 

» de buxo .•... o •••••••••••••••••••••••••••• 

» de alambre .•........•........ o •• o •••••••• 

,, de vergamorta •.•.....•...........•..• o ••• 

,, de tijolo ..•.•......•.......... o o.......... n 
,, de terebin tina ...••...•..•.•.......•....•. 
,, de humano .. , •.•.. o ...•...••........ o.... ,, 
n de ouro .•........ o •••••••• o. • • • • • • • • •• • • n 
, de lacraos .•.•.•......••...•.••.•..•...•.. 
'' de petroleo ...•......• o................... ,, 
'' de cêra ..... o• ••• • ••• • • • .. ... •• .... •• ... • • n 
» de ladrilho ........ o •••••••••••••••••••••• 

,, de confortativo .. o ••••••••••••••••••••• o •• 

» de funcho essenci:1l ... o •••••••••••••• o ••• 

)) de poejo dito............................. n 
" de cominho dito ........................ . 
'' de h erva doce dito ..• o ••••••••••••••••••• 

~400 

~~00 
HíOO 

M200 
J)íOO 
~:120 
~600 
J):100 

SJ)OOO 
J)400 
fi640 
J)MO 
J)640 
J)H40 
J)6í0 
~80 

if>200 
4J)OOO 
1~200 
J)480 
~~200 
3~200 

()640 
:1i)200 
2f:VJ,OO 
2J)200 
M600 
4/$000 
41$000 
41)000 
4J)OOO 
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Oi co de rapoza .......••••..••.•..••.•••.•.•...• 
>> de ortelã vulgar e essencial. ............ . 
>> de ortelã pimenta essencial ..•.••.•....... 
» de violas ...•...........•.•..•.....•••..•. 
>> de baga de louro ........................ . 
» de amendoa amargosa ................... . 
» de canella essencial ...................... . 
>> de sassafraz dito .........•............... 
» de nóz moscada dito ..................... . 
>> de dito expresso ........................ .. 
» de tutano ..•......••..•..........••.•.... 
» de golfãos ............................... . 
>> tle zilllbro, ou junipero destilado ........ . 
>> de alecrim destilado ..................... . 
>> da. matta .........•....•...•.......•....•. 
» de páo santo essencial ................... . 
>> de nlarciatão .......••..•.•............•.. 
» de lyrio ................................ .. 
>> de Iuurtinhos •.......•.•..•......•........ 
» de cachorros .•..•.................•......• 
>> de sabão ...•...............•..•..........• 
>> de ca~ca de laranja essencial. •..•........ 

do Grão-Duque de FJorenca ............. .. 
» de losna essencial ....... :........ . .•..•. 
>> de copahiba ......•..........•.........•.. 
>> volatil de tanacéte ..................... .. 
» volatil de Sabina .•.........•......•...... 
» de sapos .........•..•..•...............••. 
» de ricino expresso .........•...•..•.......• 

de dito por cosimento ................... . 
» essencial de Dapél. ...................... . 

de rosmarinho essencial. ................ . 
>> de víboras ......••....•.......•.•....•.... 
>> essencial de tomilho ..................... . 
» de oregãos essencial ..................... . 
>> essencial de cascas de limão ...•.......... 
>> de arruda ..•..............•.•...•...•....• 
>> de s:J.lva essencial ....................... . 
» de cicuta •........•..•.•..•.••.•.......... 
>> de vacas louras ......................... . 

Olhos de carangueijos preparatlos ...•.......... 
de dito Lrutos ...........•.......•.•...•. 

>> de chôpo .•..•.........•..........•....... 
3P?deldoque (veja-se no corpo da letra) ..•.••.. 

PIO •••••••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••• 

on. 
Oregãos ..••.••.•••.....••...•••..........•...• 
Origo11es ........• •..••..•.•••.•.•.•....•.....• 
Ortelã pirnenta ... , •• , .•....•..•...•..•...... ,. 

os. 

Osso de eiba ••..•••••••.••.••..•.•••.•.•••••••• 

ox .. 

Oxilnel silitico •••• , ..• ·., ••.•..•••••.••.•••••..• 

libra 

onca 
libra 

)) 

vidro 
libra 

12õ 

~6'i0 
i2~000 
!25000 
~640 
w~,oo 
~l!80 

8NOOO 
snooo 
SNOOO 
ti5000 
·'~640 
~MO 

15600 
6,~000 
~6'10 
~600 
~6(;0 
.n6W 
(1640 
q) 1l00 
2~400 
4-tWOO 
1~600 
65000 

of5Hi0 
SHOOO 
J);600 
.~wo 
fiGO O 
M20 

31~8í0 
MOOO 
ifi200 
3~200 
3$200 
4fi000 
fi6í0 

31~200 
f! MO 
f!HlO 
.fjüOO 
~'iOO 
fj400 

4Hsoo 

$200 
.f!320 
4)2~0 

~~00 



DECISÕES 

PA. 

Paios ..•...............••....•.............•...• 
Palheta falsa ....•..•..•.••........•.•..•....... 
Palitos ..............•................•...•....• 

de osso ...............•.•............... 
>> de marfim, tartaruga, madreperola ..•..• 

Paliteiros de papelão de toda a sorte ........ .. 
de páo ou osso .•............•....... 
de rnetal ..........•....•........... 
de casquinha, de marfim, tartaruga 

ou Inadreperola .•..•..........••.. 
>> de pita ............................. . 

Palha fina. em. peça para chapéos .......•.•...• 
>> ordmana de malha aberta em peca ..•.. 
>> dita para forro de chapéo, um ... : ..... . 

Palias para barretinas ........................ . 
Pandeiros pequenos ..........•......••..•..... 

>> grandes ............... , .•...•....... 
Panninhos estreitos ordinarios até 4, palmos, de 

:10 varas ..•..•....••...........•. ,. 
llnos de :lO varas ....•.....•.......•. 
largo até 6 palmos ditas varas ordi-

nario •.•.••....•....•....•........ 
finos de W varas ......•......• 

>> ale 8 palmos ditas varas ....•. 
lavrados ou abertos ordinario até 6 

palnJos ...................•...... :. 
rendados ou bordados até 6 palmos .• 
de côr até 3 palmos ................ . 
de côr até 6 palmos ................ . 
lavrados ou abertos, finos de 6 palmos, 
de ü a 8 palmos de largma ordinario 

de :10 varas .•........•....•••.•.... 
Panno de algodão crú ordinario nacional. ..•.. 

estraugeiro até 30 pollegadas ......•...• 
>> até t~o pollegadas ......•.... 

lavrados para toalüas de mãos e mesa 
até 3 palrnos ......•..............•... 

lavrado até 6 palmos ................. .. 
até 9 ditos ....••..........••... 

>> até t2 ditos ................... . 
de linho lavrado ordinario para toalhas 

de mãos ou mesa até 3 palmos .•..... 
de linho lavrado ordinario para toalhas 

de mãos até 6 ditos ................ .. 
de linho até 9 ditos .................. .. 

>> att.'l :12 ditos .•.....•.•..•..•.. 
fino até 3 palmos .................•.... 

até 6 di tos · ..•.•...•.......•.•..•• 
até 9 ditos ...................•...•. 

>> até 12 ditos ...................... . 
de lã ordinarios ...•...........•..•..••. 
mais que ordinarios ................... . 
entre finos ...................••...•.•..• 
finos ..........•.••....•..•.•••......... 
~uperlinos .•...••...•...•.........•..... 

(N. B. Os mesmos pannos sendo oscar
lates 25 %sobre as a valiacões da sua qua· 
lillattc.) • 

duzia 
masfo 
milheiro 
duzia 

)) 

cova do 
)) 

pedaço 
uma 
duzia 

peça 
)) 

vara 
)) 

cova do 
)) 

vara 

peça 
vara 

)) 

covado 

2~000 
1#200 

J,HOO 
5240 
fjüOO 
J$600 
~~9GO 

2~100 

4ii800 
458oo 
i$200 
fi400 
~O o O 
f)f.60 

:11$800 
31$600 

iJi\600 
3n2oo 

2HWO 
31$800 
5~000 

[j280 
~500 
{HOO 
~i)'() 

~420 

M600 
:-poso 
$f.60 
~240 

~~200 
~360 
,~180 
[j800 

fl240 

~o60 
,~720 

:1~~200 
J}oOO 

:1~000 
:11')100 
2~000 

J"j450 
,/';900 

:lJi\600 
2J)400 
4~000 
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l'annos de seda para peneiras .•..••....•.•.... 
>> de cafre ordinarios .......•.•........•..• 

>> >> Iuelhores .••..................•• 
de Ballé ordinarios .................... . 
>> >> melhor ....••.....•......••..... 
ele linho até 25 rollegadas brazileiras .. 

>> até 29 ditas ditas ............. .. 
>> até 33 ditas ditas .............. . 
>> até 40 ditas ditas .............. . 
>> até 60 ditas ditas .............. . 
>> até 60 ditas para mais ••...••... 
>> aberto .....•.....•.....•....•..• 
>> entrançado até 25 pollegadas bra-

zileir<ts ........... , .•..•.....• 
>> até 30 pollegadas ............. . 

até 36 ditas ..•......•••.•....•. 
>> >> >> até <10 ditas .................. .. 

Papagaio ou tapete ....................•....... 
Panellas de barro vidradas ................... . 

» de folha de Flandres ............... .. 
Pantalonas de pa1mo ou cazemira ......•..•.•.. 

ele meia de seda ................... . 
• » de ;Jita, de algodão ou lã ........ .. 

Papel denominado Hollanda, de meia Hollanda e 
bastardo ...........•..•.•..•........... 

commum de escrever, branco ou anilado 
• pal'dO de embrulhar ordinario de todas as 
>> côres até U pollegaclas hrazileiras ..•..... 
» dito dito até 1.7 tJo!legadas ditas ........ .. 
~ dito para tnais .......................... . 
» gl'ancle encorpado para cartuchame ...... . 

pintado, dourado, prateado, ordinario ... . 
>> su p:~rior ••••...............•.•... 

» para forrar ou guarnecer salas até H ca-
vados .......•......••.........•.•......• 

H de peso commum in-quarto ............. . 
» de melhor (IUalidade .................... .. 

>> >> iu-fo!io ..................... . 
>> pautado para solfa ...................... . 
» imperial até 20 pollegadas llrazileiras ... .. 

dito de 20 ditas para mais ............. .. 
>> de lixa ..........•.•.................•.... 
)J imprensado de qualquer tamanho •....... 

Papeleiras de palhinha ...................... .. 
de :xarão pequenas até 3 palmos •.•• 
>> » até 4 ditos ............. .. 

» para mais de 4 ditos .............. . 
Papelão até 3 palmos e meio ........•......... 
Parafusos de ferro para porta ou leilo ..•.....•. 

>> de cabeças de latão ................. . 
até 2 pollegadas ..................•.. 

>> de espada ......•.•......•....•....... 
>~ com eabeça de casquinha ........... . 

Para hzes seccos .•.......•..•.......••......... 
Paroleiras com azeitonas ....•..........•.....• 
Passador de casquinha para enfeite de cabeçada 
Passamane para armação ..................... . 
Pá de ferro com cabo ou sem eU e .........•.. 
Patronas de sola para soldado com cartuxeira .. 
Passaras denominados do Paraizo ..•••••.•••.•. 

? 
I ;· (.7 

co vario 
Ulll 

vara 

)) 

covado 
uma 

resma 

peça 
resma 

)) 

folha 
resma 
uma 

')) 

)) 

folha 
duzia 

gi'Oza 
duzia 
groza 
milheiro 
uma 
um 
vara 
uma 

um 

127 

nt2o 
{1600 
~800 
~800 
!~~200 
1)180 
~300 
w~,oo 
,~500 
~tiOO 
/?800 
!5!80 

~400 
~500 
MOO 
{1800 
,~MO 
~020 
~800 

61)100 
9fl600 
2WtOü 

7 . .)000 
!6600 

tJMO 
1.~200 
3~000 
õ~OOO 
3~0UO 
iO~OOO 

1fl200 
it)600 
3NOOO 
71)00[) 

w~~ooo 
12,~000 
20.~000 

;~020 
4~800 

jí/)000 
20~000 
50J)OOO 
ioo,~ooo 

1~080 
,r.:soo 
i~200 

fl480 
.fi300 

5,~000 
[)}!000 
l;wo 
~300 
f!OW 
~600 

U-!400 
6~100 



128 DECISÕES 

PE. 

Pedra para escreYer ..•......•....•.........•.•. 
ordinuia para a11ar .................... . 
11na ou chamada de lei ................ . 
para carpinteiro ........•...........••.. 
para cima de mesa, tremó, ou commoda 

até .i paltnos ............•.........•.. 
de cantaria para um portal inteiro •.... 
para. jancllas de peitoral de 4, pedras .. . 

)) para portão ele 4, pedras .............. .. 
Pedras das Ilhas, ou scrnulhaiites, para moinhos 

uma 
duzia 

UI lia 

portal 

pequenos.............................. jogo 
Jnaiores .........................•.... 
grandes............................... • 

~i60 
:lfl200 
~EOOO 

($200 

4,~000 
20~000 
i2SOOO 
36HOOO 

3~200 
6fiHJO 

i2fi800 
t>O~OOO 

)) 

de ladrilho até !O pollegadas.......... milheiro 
de marn10re, ou outra qualquer polida 
para ladrilho até !2 pollegadas......... urna ~160 

~BOllO 
palmo quadr. ~100 

para ílltrar a;.:oa ..................... . 
de cantaria em lago .................. . 
para fazer chocolate com o compe-
tente rolo............................. utna 

E os mais pertences procu r c-se a n-
liações proprias ...................... . 
para sepulturas ...................... . 
de cantarias broc1ueadas para canos.... vara 
para moinho de mão.................. uma 
dito, dito, grandes de Portugal ou á sua 
imitac:ão.............................. jogo 
para lJordar........................... groza 
para cima de mesa, tremó ou commoda 

·até 2 palmos.......................... uma 
até seis palmos ........•............... 
até 8 ditos ......•..•..•.•............. 
até 1.0 ditos ..•.•...................... 

)) de ara com capa, ou sem e lia.......... )) 
Pederneiras ...........• ~ ............... - ...... milheiro 
Pegadciras de la, ou seda para sege ou c:urua~ par 

gctu ou azas de casquinha, ou de qual-
quer metal para carruagem ...•....•.. 

Peixe de conta............................. . milheiro 
Pellcs de arminho.......................... . un1a 

tle anta inteira ...................... .. 
de guarilJa ou macaco ................ . 
de urso ....•.•..................... 
de lixa de toda a sorte.... . . . . . .. . . . . d uzia 
de coelho............................. unl~L 
de chinchilho .................•....... 
de lobo marinho .....•............•... 
d~ onça ou tigre pretas ............... . 
p1n ta das .....•••..•................... 
de lontra ou guarará ................. . 
de carneiro ....•...................... 
de ca valim curtidas.. . . . . . . . . . . . • . • . 

>l partidas .....................•... 
de gato preparadas ............•.....•. 
de arerinlla .•.......••.....•.......... 

>> de notris ..•..•.........•.•.......•.... 
Pellegos de carneiros.......................... um 

7~200 

<.JO}iOOO 
·saooo 

~1>800 

2ol)OOO 
~()00 

2~~000 
7[jOOO 

i2~0tl0 
:18,~000 

:1[:!920 
1}600 
4;)000 

4~000 
t)$000 
fji20 

4$000 
t:\:220 

6[;!0UO 
~l/{600 
~lOO 
Mo o 
(;300 

6,fi00Ll 
3fl000 
1.~600 
liiOO 

2N'Lüíl 
:1.~200 

[;!HiO 
1.Ji(600 

MOO 
q~800 



DO GOVERNO. 

Pellicas brancas ...••...•..•••.•..•••.•....•••. 
pintadas ..•............•..•••.•....•••• 

Pellucia de seda .•.•....••••.•.•..•...•.•.•.• 
>> de algodão, linho, ou lã ............. . 

Pcnnacllos para barretinas militares, pequenos 
ordinarios ••.....•.•.•.•.•.. ; .•......• 
grandes ....••........•••...•...•••...• 
tinos ...•.............•.••.•.••..•..... 
grandes finos, a que f~hamam cocares. 
pequenos entrefinus .................. . 

'' grandes entre!1nos ......••.....•...•.. 
'' de cabello para militar ......•........• 

Pcnnas de escrever ............................ . 
de lapis ordinarias ................... . 
tinas ....•..............•............... 
de metal para escrever ..........••.... 
1lnas para chapéo de córte, ou cabeça de 

senhora, para mais de 16 pollegadas 
hrazileiras ..•...•..............•.... 

até 12 pollegarlas •............•..•..... 
para mab de !2 até 16 ditas .......... . 
ordinarias grandes ................... . 
pequenas .............•...•.• , •......... 

(N. B. Plumas se regularão pela quanti
d:tde de pcmnas~ e qualidade das ava
liações acima). 

'' . brutas finas para plumas .••..•..•.... 
Penetras de seda ......•.•.........••.•........ 

de cabe !lo .•...•...•.....•........•.•• 
Pentes de marfim para biclws •... , ..•........• 

>> de osso polido para di lo ............ .. 
de buxo para dito ................... . 
de metal de qualquer qualidade com 
qualquer enfeite ......••.......•...•.• 
de chifre para cal.Jeleira .....•..•...... 
para teced eira ....................•... 
de chifre para desembaraçar ..•..••••• 
para cavallos ...••.....•..•..•....•... 
de mar11m de cabelleira, ou alizar ... . 
de tartaruga ditos ................... . 
ditos para tranca de senhora ......... . 
ditos até um palmo ................. .. 

(N. B. Estas duas ad(liçües contempla 
tendo o aro ate 3/í de pollcgadas de 
Jarguril). 

de tartarug-a wn1 aro mais largo de ~i 
de poll_cgarlas ató pollcgada e meia ..• 

para mawr largura ..............•..•• 
(N. B. Todos e:,tes pentes deve-se en-

tender rJUCr scjaHJ lisos, ou lavrados). 
de tartaruga travessas ....•.•.•.•..•... 
com caixa para algibeira .......... """' 
rle chifre com caha para algibeira •.• 
de rlito, ou fingindo tartarugà para tra
vessas de calJeça .••............••••••. 
de trança at<'\ ~~ palmo ............... . 

n para m:tior tamaulJO .•....•.....••••.. 
Pentladores de linho, ou algodão._ .......... . 

" du cambraia •.....•.•.......•.•..• 
Perrcxil ......................•..•.•..•.••.•... 

DECISÕES DE 1827. !7 

/li 

duzia 
)) 

cova do 

um 

)) 

milheiro 
flnzia 

uma 

)) 

duzia 

um 
duzia 
Ulll 
duzía 

Ulfl 

<.luzia 

um 
)) 

medida 
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2~/í,OO 
35600 

[i6!J.O 
54,00 

J'-!800 
1n6oo 
3{)200 
61~~00 
1a2oo 
2})000 
.1~000 
2~000 
M20 
~320 
1~000 

M200 
i[J,200 
2i\Uil0 
1~(;00 
5200 

1~600 
3~000 
!.!~800 
2hAOO 
[!800 
i~800 

{1800 
,~500 
,~:300 
l-)600 
52/í,O 

4t)800 
75200 
7~200 

101~800 

2J:\000 
3n~wo 

11:1400 
7H20ü 
f500 

{1480 
11'200 
25400 
3.(f200 
iU~200 
~320 



130 DECISÕES 

Perolas falsas mi udas. • . . . . . . . . . . • . • . • • • • • . • . . fio 
» Inaiores •..•..•......•..•.•••.•....•.. 

Pernas de serra de qualquer madeira •..•...•. 
Pergaminho .•.••••.•.••..•.••..•••..•.••.•.... 
Pesa-licor de vidro .......................... .. 

de marfim •.••.•• , ...••...•.••.••.. 

PI. 

Pinceis para barba ....•.••.•.••...••••....•.•. 
de caiar ......••...•••.• , •.••......•... 

>> de penna para pintor ................ . 
Pinças para cirurgia ....•..........•...••..... 
Picãos, ou picaretas para pedreiros, ou can-

teiros ......••.•. , .....••.....•....••.. 
Pipas vazias .•..•.•...•...•...•...••.... , ••.... 

>> abatidas ...•......•..•...•..•...•........ 
Pires de côr ...........•..••.•..•.•.••...•.... 
Pixe .......................................... . 
Picotes (fazenda de algodão grosso mesclado 

. até 4 J~ palmos. ) .•......•........•.•.. 
Ptstola de I cano para coldres ............... . 

» con1 bayonetas .....•.....•••...•.....• 
com 2 canos sem bayonetas ..•.......• 
com bayonetas ....................... . 
da algibeira de I cano ...............• 
de dito, dito, com bayoncta ...... : •... 

>> de 2, ou mais canos ................. .. 
>> com bavonetas •...•.........•......•.. 

Piano forte .•.. : ....•.•.••••.•.......•..••...• 
Picaretas .................................... .. 

PL, 

Plun1as de palha ...•... , ••. , .•.••..•.....••... 
PJacard (~veja caraxá) 

)) 

duzia 
pelle 
um 

)) 

duzia 
um 
uma 

)) 

duzia 
barril 

covado 
par 

um 
uma 

>> ou cara xás bordados para mantos. . .. um 
Platilllas de algodão estreitas até 3 palmos.... vara 

a largas de 3 ditos para cima ........ . 
Plainas com cepos............................. uma 

PO. 

Polainas de coiro ............................ .. 
de (JUalquer fazenda de algodão, ou 
linho ........••...•.......•......•.... 

» de lã ................................ . 
Jlos te mãos ••...•••..•...•....•...•.••........• 
Polvarino de chifre ordinario ............... .. 

>> de cobre, chifre bom, aço, osso, fo-
lha invernizada, ou couro ......... . 

Pomada em páo pequrno ..................... . 
1naiores ..•.....•..••............... ,. 
ou hanha em potes, ou pucaros peque-
ninos ................•...•..•...... ··· 
1naiores ..•..............••..•........ 

Ponches grossos de lã, ou algodão ..•••••••... 
de panno .••...•......•...••..•.•.••.. 

par 

» 
duzia 
um 

J) 

duzia 
)) 

um 

f->080 
f->200 

4!>800 
J$500 
J$600 
J$800 

/i000 
3J$000 

g020 
J$300 

l!320 
3i~200 
2/jOOO 

J$l,OO 
4f$õ00 

J$2l,O 
liSOOO 
6{1000 
8J$COO 

IOf!OOO 
(),~000 
6$000 

10{1000 
161$000 

200$000 
1~600 

1~000 

8/$000 
J$140 
~180 
fj100 

2J$WO 

~600 
1{1600 

(>400 
(>200 

~600 
J$080 
J$'240 

$160 
fj200 

2HOOO 
~J$000 



DO GOVERNO. 

Ponteiras para espadas........................ duzia 
Portadas, ou cortinas de damasco sem sanefa uma 

>> corn sanefa. , ..........••..•......•.. 

PR. 

Prefumadores de latão pequenos.............. um 
grandes ............•.......... 

» de cobre branco da India...... >> 

Prata em pã.o.... . .. . . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. milheiro 
Pratos de (•asrplinha até l palmo............. um 

>> até 1~.;,; dito ........................... . 
até 2 ditos .......................... .. 

)) cobertos ........•.•.............•...... 
Pratinhos de xarão ...•.......... , ...•.•....... 

de casquinha com tesoura............. >> 

de folha invernizada para tesoura..... duzia 
" de caSlJUinha para copos de vinho..... um 

Prc~ilhas de metal para chap(·o................ uma 
de cano tão de ouro, ou pra la •..•...... 
de requ ifc de dito, ou dito ........... . 
de rctroz ........................•..•.. 
de cabello..... .. . . . . . . . . . . • . • • . . . •. . . . duzia 

Pre~os com callc~·a de latão................... groza 

Pulceiras de cabello, missanga, ou seda ..•...•. 
de filagrana, ou metal dourado, com 
fechos do mesmo, ou Jingindo camaféo 
ou qu;tlquer pedra ordinaria .......... . 

Punhos de ferro para espada ........•.•........ 
Puxadores para calçar botas ...... , ...... , .••.. 

» para comrnodas, ou gavetas ........... . 
Puas .•.•.•............•...•....... ,', ......... . 
Puxavantcs de Ferrador ....................... . 

PESO. 

PA. 

Paina ..•...••....•..•......•.•.....••...••...•. 
Pannacea n1ercurial ............................ . 
Páo santo rasurado ..••••...•.•.•..•.••..•.•.... 

>> rhodes ........•..•.•......••...•.....• 
>> can1peche ....••.•...•.............. , .•. 

Paparrás •.••••.•..••••••.•••••.•.••••••.••••..• 
Papoilas brancas .•......•.•.••.......•......•.• 

n vermelhas .•••...•........•...........• 
Pastilha dP clteiro para boca ..•••.••••.•••••.. 

:x. pill'a pPrfuJnes ...•..•••.•...•...••..••• 
Palio mantanno ............................... . 
Pal'ietaria .•.................................•. 
PaliJinlJa dP junco ou rolim para cadeiras .•.... 
Palheta de ouro ou prata 1lna ................. . 
Passas ...... , ..•..•• , ••..•..• , .••.••......• , ... . 

par 

um 
n pares 
duzia 
uma 
um 

arroba 
libra 
arroha 
libra 
arroiJa 
libra 

(11)(',:1, 

ari:oba 
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fj480 
12~000 
16~000 

~600 
l;~OOO 
3ii000 
!~{!000 
3.Nooo 
5$600 
8~000 

2Ufj000 
~~320 

!inooo 
3~200 

f'P600 
4RUOO 
36600 

J'P800 
/)200 
Jj240 
1~200 

$900 

8~000 
f.\400 
2~000 
1$200 
1~ü00 
~400 

2MOO 
lüFooo 
1j~!í0ll 
2S4oo 
1n~oo 
tf~OO 
i)200 
4}240 

2·~4fl() 
;~800 
[,300 
1~t~O 
fj8110 

2:~ooo 
1.~600 
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PE. 

Pé de lião. e sua raiz •••..••••..•....•......... 
» dé lobo .•....•..........•.. · •.......... 

Pecegos seccos com caroeos .................... . 
Pedra llume ........... : • ...•.....•...••...... 

pomos ..••..•..•....•.•.......••...•... 
n infernal ...•...............•........... 

calaminar preparada .................. . 
cannanôr ..........•.•.•............... 
cordial de Gôa .....••..•....•....•...• 
ltetna ti tes ....•.............•..•........ 
irnan •..............................•.. 
lipes ........••.....................••. 

» talcose ......•....••••.•...•..•.•...... 
Pez de Borgonlla .............•.............•.. 
Pechoriln ..........•...•.......•.............. 
Peras sêccas .•.•....•....•••....•.....•••..... 
Petnpinela •........•..••..............•....... 
Pconia, e sua raiz ........•......•...•......... 
Pevides de marmelos ......•.•.•............... 
Peixe secco, ou salgado que não seja ayaliado 

eom o nome proprio •.....•.........•.....• 
Perdizes ...•.•.........•....•....•....•..•..•.• 
Perolas 11nas .......•.•..........•............• 

PI. 

llhra 

)) 

arroba 
libra 
onça 
libra 

onca 
libra 

)) 

arroba 
libra 

arroha 
)) 

oitava 

Pin1enta...................... ... . • . . .. . . • . . • .. libra 
longa ..•...•...••..•..••....•........ 

» de Jamaica .....•....•.•..•..•........ 
Pirolas ant' assíduas........................... onça 

coquias ..•.....•.....•....•..•.. o. o ••• 

benedictas ...•.... o ••••••••••••••••••••• 

>> :-~ingaglozas ..•••..•..... • ............. . 
de fatnilia ..••••. o •••••• o • •••• o •• o • ••• 

Pintaunha . • . . . . • . . • • • . • • . . • . . . • . • • . • . • . . . • . • • libra 
Pi rnen tões se ecos •...••.•...•..•.••..••........ 
Pimentões colorados ......... o. o o ............. . 

PO. 

Poligula .......••••••••••...•••.••••..•••..•.•• 
Jlol rnanaria .•..•••..•.••...•••.• ·. • · · . · · · · · · • • • 
Ponta de veado queimado ................... .. 
Pnrpolina rlfl prata ............................ . 
Pós de sapatos ..•.•...•..••. , •.••....•••.....•• 

de araróba ..••.....•..••....•......... 
de Joanncs ..••......•.....•.....•.••.. 
de rnar11rn queimado •.........•...... 
veprl'inos .....•.•.••.....••.....•.•.•• 
ou prdra de s:-t!JJo para botas ....•.... 
antirnoniaes............... •. . . . . . . . . . . onca 
de anwrgaritão frio................ . . lifll·a 

)) de asucHfo abbade., ................ · ... . 
>> arlstringentes .••.•.. o ••••••••••••••••• 

Poaia CID rarna •..•.••.•.. o •••••••••••••• o ••••• 

en] pó .. ················•••o••· ...... . 

$200 
[)300 
M60 
t/800 
{'Pl20 
1~000 
fJ400 

2tJlJ,OO 
1~600 

fi, o OO 
w~oo 
~200 
q~lJ,OO 
tf,WO 
{i>320 
tJ200 
.fHoO 
(!lHO 
J'f21,0 

lt\200 
1~600 
3N2oo 

fi,H)O 
Ji480 
{'P600 

1{'P200 
f,600 
[1600 
.5800 
[1400 
.ff.200 
MOO 
fl6i0 

$600 
%+200 
/HüO 

MiOllO · 
,fliOO 
J)400 
1~000 
1):200 

!1fl600 
~100 
tpr.,oo 

4ji:)OUO 
6~400 

{J6!,0 
flüOO 
1~920 



DO GOVERNO. 

P on1ada rnercurial .•..............•.......•.... 
Polipodio ......•..........••......•.•.....•...• 
Polvora .......•............••.•..•............. 
Potassa pura ..................••............... 

>> ilnpura ..•.•...•.•.....•.........•.... 
Poejo ....•.......••..........•••......•....••.• 

Pll. 

libra 
)) 

quintal 
libra 

Precipitado per se ............................. onra 
Presunto...................................... arroJJa 
Pregos ele forro de toda a qualidade, até forro 

grande inclusive..................... quintal 
maiores do que forro grande ......... . 
de cobre fundidos.................... lilJra 

>' >> batidos .............•....•... 
Pratos de estanho ...............•... ; ...•....•• 

Q"Li. 

Qncbranozes de ferro......................... duzia 
>> de casquinha .......•.......•.•.......• 

Quinda~ (balaios d'Angola) .................. . 
Qu:tdros com moldura dourada, e vidro de 30 a 

40 pollegadas . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . um 
ditos com dito, de 20 a 30 ditas .... .. 
ditos com dito, de 10 a 20 ditas .... .. 
ditos com dito, até 10 ditas .......... . 
com moldura de madeira pintada com 
vidro de 30 a 40 pollegadas .......... . 
com dita, e dito de 20 a 30 ditas .... .. 
com dita, e dito de 10 a 20 àitas .... . 
com dita, e dito até lO ditas ........ .. 
pintados em panno, moldura dourada de 
70 a 80 pollegadas ........... ·• ....... .. 
ditos, dito, de 60 a 70 ditas ...... : ... . 
ditos, dito, de õO a 60 ditas ......... .. 
ditos, dito, de 40 a õO ditas ......... .. 
ditos, dito, de 30 a 40 ditas .......... . 
ditos, dito, de 20 a 30 ditas .......... . 
ditos, dito, de :lO a 20 ditas ......... .. 
ditos, dito, até :1.0 ditas .............. . 
com moldura de folha dourada de 4 até 
lO po!Jeg:1das ........................ .. 
maiores até 20 ditas .................. . 

Qu:1drinllos de gesso ......................... .. 
>> redondos com molduras de metal..... >> 

Quindareza................................... duzia 

PESO. 

QU. 

Quern1es mineral • . • . . • . • . • • . . . • . . . • • . . . . • . . • . onça 
>> vegetal ..•••.••..•••.....•...•...•..••• 

Quina.. . . . . • . • . • • • . . • • • • • . . . • . • . . . • . • . . . • • . • • libra 
Quintilio •.•••••.•.•.••.•••.••••••••••••.••.•• 

') 
,/ 

/ .:f 

133 

1N020 
~320 

4(M000 
$:120 
f->080 
.f+200 

f]GOO 
31ti200 

10,~000 
'i$500 
~~2fi0 
~3!,0 
J$280 

2~400 
~fj800 
~480 

20~000 
:16&000 
iO~OOO 
1~000 

12tpOOO 
85000 
3fl000 
2i)OOO 

40~000 
3ü~OOO 
2ü~~ooo 
15J'j000 
10~000 

St!OOO 
l~tSOOO 
2SOüO 

~400 
,5800 
J$080 
,HGOO 

ltJ'jtJOO 

fli60 
J$120 
$600 

ifj600 



DECISÕES 

(Juacia en1 páo........... . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . I i ln'a 
rrn raspas .....•....................... 

Queijos flamengos ....•.....•..........•.....•. 
de qua111Uer qualidade ........•...•... 

R.A. 

Rabichos........................................ uru 
J> invernizados . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . • n 

Raladores pequenos ................... ,....... duzia 
>> grandes . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • >> 

Ramas de clmmlJo para banquetas de ora torio 
do c~·iança ..• ·: ....•....•••...••.....•.•. 

» mats pequeninas ...•..•.......•.•.....• 
Rapão (veja-se ganga de côr). 
Raspadeiras de ferro, para casas, ou navios ..•. 

>> para papel ....................... . 
Hatoeiras de ferro............................. uma 

>> de páo com molla •.............•.... 
de arame pequeninas .•.....•........ 

>> .rneiãs .............•...•..• 
graulles ....•.......•..•..• 

RE. 

Realrjos ele madeira ordinaria até 1 palmo de 
alto, e i cylindro................. um 

:~té 1 1
/ 2 palmo de alto, e 2 cylindros .. 

para mais de i 1
/ 2 palmo até 2 de alto, 

c 3 cylinelros ..................... . 
para mais ele 2 palmos até 3 1

/ 2 ele alto, 
ele i até õ cylindros ............... . 

» para mais ele 3 1
/ 2 palmos até 4 1 / 2 do 

alto, de 1 até õ cylinclros .......... . 
para mais de 4 ~·~ até õ ~4 palmos de 

alto, de 1 até 5 cylindros ......... . 
n de õ% até 6 1

/ 2 palmos de alto, e de 1 
até 5 cylindros .................. .. 

n para mais 11e 6 3 /~ até 8 palmos, de i 
até a cylindros ... ·................ » 

para mais de 8 palmos de alto, de 1. 
até 5 cylindros .................. .. 

N. B.-A medida da altura, eleve ser in
clusive, do pé ou pianha até à clmalha; 
e sendo os realejos de madeira fina, 
mais 20 o;, sobre as avaliações da classe 
a que competir ; e vindo com mais 
cylindros do que os marcados, terão 
de augmento 8 % ela classe a que per-
tencerem. 

Rebecas ordinarias............................ uma 
rnelllores ............................ . 

n finas ....................•......•....• 
Rebecões per1uenos. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • um 

>J grandes .. . . . . • .. • . .. .. .. • .. . . .. . . .. . » 
Rebolos para amolar, pequenos................ ,, 

n grandes . . . . . . . . . • . . . . . . . >J 
Rebotes com cepo .•. , ..••• , ....•...•. , o ••••••• 

~í80 
7~MO 
7~360 

2WtüO 

,~120 
fl060 

if)920 
~uoo 
l'i200 
i;!i20 
j~:wo 
w~oo 
N8oo 

2}JOOO 
GNOOO 

HNOOO 

32~000 

twaooo 
Bo~~ooo 

i80~000 

220,)000 

320,SOCO 

21)400 
lti~800 

21NOOO 
1.6~000 
32,~000 

.nsoo 
i(;600 

MOO 



DO GOVERNO. 

Redes de S. Paulo, ou á semelhança, de algodão 
de côres.. . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • uma 

» dito, dito, hrancas .. -.................... . 
» da Capinania, ou á semelhança pintadas .. 
, brancas ordinarías .....••................ 
J> rle arrasto ....•............. · ... · .• · ·• • ·. • 
J> ele tresn1alho............................ J> 

Refrescadores axaroados de Macáo . . . . . . . . . . . . um 
de barro. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . par 
de folha. . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . • urn 
de casquinha .......•.•........ 

:nega los de qualquer qualidade .•....••...... 
H~;licaríos de latão, ou estanho............... duzia 
H elogios falsos de estanho ................... . 

de latão.............................. J> 

de prata para algibeira............... um 
>> de ouro.............................. n 

de sol para piloto.................... >> 
de sol, em pedra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • » 
de algibeira, prateado, ou dourado... '> 
para cima de mesa, montados em 

caixa de páo, com manga, ou sem 
ella ...•............... • •. • .....•. ·. 

corn rnusica ................•...•..... 
montados em alabastro, marmore, 

crystal, metal, bronze, ou outra 
qualquer pedra, ou metal com 
manga, ou sem clla ........•....... 

com rnusica ......................... . 
em quadro até palmo quadrado ...... .. 

n em dito, grandes, moldura dourada 
com rnusica......................... J> 

)) de parede, mostrador de madeira sem 
caixa ...........•.•... ,............. n 

de dita, caixa de páo, mostrador or-
dinarÍo. .. . ... . . . . . . . . • . . . . . . . .. • . . • » 

)) de dita bons.......................... n 
Remos até iO palmos........................... duzia 

)) até 20 ditos ...............•......•.•... 
Hendas de ouro, e prata falsa.................. vara 

de retroz preto, portug-uezas, ou á sua 
semelhança, a tê 4 pollegadas ........ . 

J> de 4 até 8 ditas........................ J> 

até 1.2 ditas............................ J> 
até 16 ditas............................ n 
até 20 ditas............................ J> 

até 21 ditas............................ >> 
n para mais largura, será regulado o 

preço em porporção de ultima addição. 
» de filó de algodão .................... . 

de filó de seda até 2 polleg·adas...... ... . J> 
» até 3 ditas ...... · ...•.....•...•........ 

atlJ ~ditas .........•....•.. ···•·G· ..... 
até o ditas ......•...................... 
até 6 ditas .................•.....•.... 
até 7 ditas............................. J> 

até 8 ditas............................. )) 
para rnais ............................. . 

» de linho portuguezas, ou sua imitação, 
até :1 poUegada ..•..•....•.• , • , •. , •• , • n 

17 

4~000 
3h000 
~800 
aMo 

:12~800 
f) MO 

i,~uoo 
3/'jOOO 
J)800 

H>~OOO 
i2t~800 
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12SOOO 
l!Oi'jOOO 

i:J600 
:lf.\üOO 

U:~OOO 

24i'j000 
48~000 

60~000 
iOOSOOO 
1.4~400 

80fl000 

41~800 

õ015000 
:lOOJ$000 

6SOOO 
12SOOO 
~iOO 

~2~0 
.fj480 
f)720 

1J)OOO 
ij$200 
tn6oo 

#i20 
.[\\300 
S4oo 
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:IJ)OOO 
:l$200 
1J)I100 
1~800 

#080 



t3ü DECISÕES 

Rendas de I~nho portuguezas, ou a sua imitação 
ate 2 pollegadas ..........•.•.•..••... 

n até 3 ditas ............................ . 
até~ ditas ............................• 

n para mais ..•...•..••...•..•....•....... 
>> de Iinl10 francezas, ou á sua imitação 

ató i. pollegada •..........•.••...•...• 
» até 2 di tas ..•.•..•...•......•...•...... 

>> até 3 ditas ......................•....... 
até 4 ditas .................•........... 
até õ ditas ....•••....••..•.•........... 
até 6 ditas ............................ . 
para rnais .....................•.••..... 

Repuxos ( dedaes para marinheiros) •........... 
Ressafas de sella de 3 chapas ................... . 
Retretes, ou comadres de estanho, ou folha .... . 
Retroz, e troçai (vide pezo ) ........ · .......... . 
Resistas ........•.....••.. ~- .........•••..•..... 

RI. 

vara 

)) 

» 
duzia 
par 
uma 

cento 

J)i60 
~~240 
/-!MlO 
J)tiOO 

tj600 
il$000 
2$000 
3~000 
4SOOO 
nl)OOO 
snoru 
$lHO 
!}~SO 

~~[)00 

1~000 

Ripas.de pinho................................. duzia ~960 
Riscados de algodão grosso até 3);,i palmos de 

largo............................... covado #f.30 
, até 6 ditos......................... (:piSO 

'' finoaté3 1
/ 2 dito...................... n fHt>O 

>> até 6 ditos........................ ~200 
de linho até 31 / 2 palmos.............. J)it>O 

• até 6 ditos....................... $220 
» ou tré de linho para colchão até 4 ditos. Yara. ~3oll 
n n até 6 ditos....................... f:P:>OO 
» " para mais .. .,.................... ~800 
,, de algodão até 4 palmos.... . . .. .. . . . .. (!250 

• 1Jara mais........................ #'100 
de lã, ou de lã e algodão, vulgarmente 

chamados escassezes................. cavado J'\300 
de lã, ou de lã e algodão com seda..... #40(') 

RO, 

Roão, ou platilha de linho ordinario........... vara 
>> fino ..................•••............•. 

Robições de seda, e algodão para senhora...... um 
Rodas para seges, ou carruagens, grandes..... par 

pequenas, dianteiras................... )> 

para carroça ...•......••.•............. 
)) para carro. . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

Roldanas de latão, ou de ferro.................. duzia 
Rolhas de cortíca...................... .... ... .. groza 

)) para garrafas, com casquinha ou metal. duzia 
Rozarios de missanga.. •. . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . groza 

PESO. 

RA. 

{1200 
;:I:JOO 

24:~000 
40,5000 
30~000 
30,~000 
20J)OOO 

2,)000 
J)200 
tj800 
~600 

Raizes d:;t China.. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. li hra 1)240 
de jalapa.............................. fj40Q 



DO GOVERNO. 

Haizes de aipo ...•.......•.••.......•.•••.••.•. 
de esparg·o ............................ . 
ele altheia .................•...•...•... 
de galanga ......•.......•.....••..•..• 
de alrneirão ....•........•......•.•..•. 
de escorcioneira .....••..••....•..•.•.. 
de consolida ..•............•.......•.. 
de angelica ...................••.....•. 
de salépo ..•.•..•....•..••............ 
de engos .......•..•....•....•........• 
de sinaglosa ..•..•.•.•..........•...•.. 
de therehentina .••.....•...•.•........ 
de salsa hortense ..•.......•.......... , 
de clJicoria ...•••...•...•........•.•... 
de irnperatoría .....•.•.•.......••..... 
de norça ......•.•..•..•........•.•.... 
de pir6tro ..•.•.......•..•...•...•..... 
de azaro ..•......•....•...........•.• 
de cardasol .....•.•..................•. 
de saponária .•.•.•.•..•.....••.•.•.... 
de bistorta ...•.•...•......•.•.....•... 
de rilha boy ...•...........•.......... 
de junça .........•....•.•.......•..... 
de brionia .........•...•....•......•.•• 
fl e tarraxaco .......•..•.•....•.....•.. 
de pipinos de S. Gregorio .•.•..•.....•. 
de sirnpl1ito ...•....•.......••. · .......• 
de hug·ula serpens .................... . 
de borragens ........•............••... 
de zodoária ......................•....• 
de funcho ............................. . 
de tlores ....•.....•..........•..•..••• 
de ratania .•••.....•..................• 
de enxuza •..............•.......••...• 
de contra herva •..•....•...•.....•.•.. 

)) de colxíco ........•.....•.••........... 
Rabanos rusticos ...•..•.•...•......•........•. 
Raspas de marfin1 ..........••.....•....•..•..•. 
H.azuras de páo santo ....•..•.................. 

n de ponta de veado .....•....•..•..•.•. 
Rapé •.........••....................•..•••.•... 

RE. 

Retalhos de pellica ............••......•.•..... 
Retroz, ou troçai .......•....................••. 

~ da Italia .•..•...••..............•....•• 

libra 

)) 

arroba 
libra 

)) 

Renda de ouro, ou prata fina................... onça 
Rezinas de jalapa.............................. libra 

de pinho.............................. arroba 
de páo santo.......................... libra 

)) de batata ...••...•..•.•..••..•.•..•... 
Reziduos de agua forte ....................... . 

RO. 

Róbe antisyphilitico .......................... . 
Rome •...•...•.....•...••...........••....•..• 
Rosmaninho •...•..••.•....•.•..•.•.•.••••.•••• 

DECISÕES DE !827, !8 
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5f60 
;5160 
,t!060 
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~~00 
$300 
(1600 
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~J.60 
[)!20 
J>600 
J)400 
1~600 
J)800 
Jj~OO 
{!300 
{liGO 
w~oo 
flíOO 
,s~oo 
fl160 
J'-)100 
$300 
f! MIO 
,1:\200 

!.)::200 
{)160 
Jj320 
f-!~00 
(}~00 
J)H)O 
J)800 
~200 
J)í08 

Hl600 
{)iüO 

:lf}200 

$160 
4,~000 
81$000 
2J$'!!i0 
8$000 

./'1800 
~:1.60 

2$000 
J$600 

i~800 
iN200 
~200 



138 DECISÕES 

Rotim, ou junco em bruto..................... libra ~~080 
>> ou palhinha limpa para cadeiras........ [J.S!JO 

Hosca (toma a aval i ação ela bolacha segundo a 
sua qualidade). 

Rouxo terra. . . . . . . • . • . . . . . . • . • . • . . . . . . • . . . . • • • ~030 
Rozas seccas ..••.•...........•...••. , • • . . • • • . • .1$240 

nu. 

Rubia tinctorum .............................. . 
Huge ...••.....•.......•..•....•..••......•..•.. 
Huibarbo ........•...............•......•...... 
Huta caprária ........•.........••...•.........• 

SA. 

Saccos feitos que possam levar õ arrobas....... um 
» ditos de gunes da India muito ordina-

rios ....•..••••........................ 
de qualquer fazenda de lã para viagem 

com cadeados ....•......•........•... 
Saietas de côres de 40 covados.................. peça 

ditas escarlates, carmezins e rosa, ditos 
covados .•..•.....•...•...•....•..... 

Sal (não se dá preço por estar sujeito a uma lei). 
Saleiros de casquinha.......................... um 
Salvas de casquinha até um palmo............. uma 

ditas de estanho .•....••......••.•.....• 
>> de latão ........•....................... 

Sapatos de couro ordinario para tropa.......... par 
>> de dito para homens, inglezes .•...••... 

de qualquer couro para mulher ....... . 
de qualquer fazenda de seda, setim, lã, 

algodão ou linho ................... . 
de setim, ou seda bordados .........•... 
de marroquim. carneira ou pellica para 

crianca .......•......•........•..... 
de couro inglezes para rapazes até 8 

pollegadas ..•...•.........•.••.•..... 
de dito de qualquer outra nação para 

hornem ......•......•................ 
>> de dito até 8 pollegadas para rapaz .... 

Sarafina, peça de 33 covados. . . . . . . . .. . .. . . . . . . peça 
dita lavrada de imprensa até 4 pal- · 

mos de largo ...................... . 
Saragoça (regula-se pelos pannos conforme as 

qualidades.) 
Sardinhas..................................... milheiro 
Sarja de lã até 4 ~f palmos de largo.............. eovado 

>> para n1ais ....•.....•......•...........•.. 
>> de seda lisa ou lavrada, singela, até 20 

pollegadas ...........................•. 
>> de dita dobrada, ou de conta até 20 ditas .. 
>> singella até 30 ditas ..................... . 
>> até 3() ditas ...•......•........•.........•. 
>> de seda bordada, ou teeida de ouro ou prata 
>> do lã até 2 ~f palmos ..................... . 
>> de dita até 3 ~f ditos .................... .. 

Sarcinetas da India •...•••••••••...•••..•..•.•• 

1~HiO 
1~600 
1NOOO 
~600 

~2oo 

Jjl1GO 

3N20o 
91~000 

iOJ$800 

if,\000 
3#200 

ll800 
1~200 
fj800 

1Jjl600 
J$800 

J'-PSOO 
iJ$600 

~o OO 

!Jj\000 

1,~000 
fj600 
7~000 

12~000 

tnooo 
fio OO 
fj600 

J)GOO 
/)900 
$700 
/j900 

1fjROO 
fj300 
5'!00 
J$400 



DO GOVERNO. 

8acllos .....•............•.........•.••........ 
,, para tanoeiro ..•......................... 

Sacarrolhas ordinarios ......................•.. 
11 de patente ....................... . 

Sabonetes ordinarios ......................... . 
finos ............................... . 

Todos estes sabonetes deve-se enten
der do tamanho regular até agora co
nhecido. 

Santinhos de barro muito ordinarios até~~ pal-
nJo .....................•.•..•.••.. 

de dito até '1í' de palmo .............. . 

SE. 

Segcs de duas rodas cotn arreios competentes 
novas .••....•.......•.••.•............... 

,, de duas ditas com arreios competentes 
usadas .•....................•.....•.... 

)) para brinquedos de criança, de folha, páo 
ou papellão, pequenas ................ . 

>> n1aiores ..................••.......•••.... 
Serleiros ................•.....................• 
Se lias com coxim ou xaireis de velludo ••...... 

)) de vellmlo bordado, com xaireis do mesmo. 
'' para bolieiros .........................•.. 

Sellins ordinarios com lóros, rabicho, cilhas e 
estribos .............................•.... 

,, hons corn dito ..............•.......•..... 
todos bortlados com ditos ...........•.•.• 

>> para senhoras com dito ................. . 
)) para cavallaria com (~oldres, e garupa ..•. 
>> com coxim de velludo para montaria de 

lwmem, ou mulher, com lóros, rabicho, 
cilha e estribos ........................ . 

>> ordinarios sem pertences ................ . 
>> bons se1n ditos .......•...........•.....•. 

Serguilha de França, ou á imitação .....•....... 
Serveja engarrafada ...........•............... 

preta ...•....•...................•..... 
>J em pipa, barrica, quartob, ou barnl. .. 

Setim liso ou lavrado do mesmo, singello até 
20 pollegadas ..•....................•.. 

>> dobrado ou de conta até 20 rtitas ......... . 
>I dito até 30 ditas ......................... . 
>> de Nankin até 40 ditas ................. .. 
n bordado, ou tecido com ouro ou prata até 

20 ditas .•........••.•.................. 
» n1ais largo ................•.............. 

>> de lã, liso, ou lavrado até tres palmos •.•.. 
dito, ditos, até quatro ditos •........•..... 

)) até cinco ditos ...•.•..•...........••...... 
Sedas lavradas até 20 pollegadas .............. . 

>> até 20 ditas ....••..•.•.•.................. 
>> até 30 ditas •.......•...............•...... 

sarjadas, assetinadas ou lavrádas até 20 
ditas ...•...........•.•....•...... · ..•.. 

n até 30 ditas .......••...•.....•...•..•..•. 
Seringas de estanho ....... , ••••.•... , ......... . 

um 

duzia 

um 

duzia 

uma 

um 
uma 

um 

)) 

cova.do 
duzia 
garrafa 
medida 

covado 

uma 

13H 

t\200 
tHOO 

1$200 
16f'fr800 

$O tiO 
~i60 

1#60 
~:wo 

3DOEOOO 

2rWNOOO 

WtOO 
fi800 
./'!üUO 

301~000 
1.00$000 
1.6,~000 

1.2~800 
Hl~iWO 
2õfJGOO 
2üt-;uoo 
20#000 

308000 
1.0~1)00 
Hi,~iiOO 

H32o 
2,~000 

f!íHO 
~320 

r6oo 
fj8UO 
./)'.lOO 

Hi4,00 

1.~800 
2J'!WO 

l-!400 
~:;oo 
~600 
ljtJOO 
.fi600 
lfr700 

.~600 
h700 
~900 



f~O DECISÕES 

Seringas de Inlão.............................. uma 
>> de osso, ou marfim.................... duzia 

Serpentinas (veja-se castiçaes.) 
Setmeta de algodão branca ou de côr.... . . . . . . . cova do 
Secretarias grandes de mogno, jacarandá, ou 

outra madeira tina, com pedra, ou 
sem ella.. • . . . • . • . . • . . . • • • . . . . . . . . . • uma 
ditas meãs .•........•.....•...•....• 
de qualquer outra madeira, ou tama-

nho .•............•......•.••..•.. 
Segura para tanoeiro .•....••..••••••..•......• 
Serras braçaes portuguezas .•..•.••.........•.• 

inglezas, ou á imitação ............... . 
grandes para engenhos................. >> 

de mão................................. duzia 
» com armação ..•.•..•.......••..•..•..•• 

Serrotes de mão .......•...•......•••.••......• 
>> para cirurgia............. .. .. • • . . .. . • . um 

Signete de metal ordinario para relogio........ duzia 
» de ouro encobrado. ... • . . • . • . . . . . ... . • • um 

Seda de sapateiro em caixa de duas onças...... duzia 

Sinturão com cannana e carteira pal'a soldado. um 
Silhão para carroça............................ um 

para carrinho .•....•.................... 
» para seges ........•........•..••.•...••. 

Si lhas de linho, algodão ou lã.................. par 
>> de dito, dito, dito em peça............... vara 
>> de couro.... . . . . . . . • . • • . . . • . . . . • . . • . . . . par 
>> mestra, ou sobresilha.................... uma 

Sintas de seda..... . . . . . • . . . . . . • . • . . . . • • . • . • . . . tuna 
>> de lã ...... -; ..........•.•.......•.•...•. 

Siroula de meia de algodão ou lã •....•.....•.. 
de baetilha .......••.......••.....•.... 

so. 

Sobrepeliz de fazenda de algodão lisa ...•...••.• 
de dito bordadas ou com renda ...••. 
de qualquer fazenda de linho lisas .•• 

» de dito bordadas, ou com renda ..... . 
Sobrecasacas de panno fino .................... . 

de barregana ....•........•....... 
de camellão, sarja de lã ou qual

quer fazenda semelhante •...••• 
Solidéo •.•..••...•...•....•...•..........•.... 
Sopeiras, ou terrinas de folha •..•.••.•••.....•.• 

de casquinha .•......•....•..•...•.... 
>> ditas com pratos •...•....•.•••....•..• 

Sofás de qualquer madeira, assento de palhi-
nha ••.•..••.•...•....••.•...••...•...• 

>> dito estofado de cabello, chita, e qual· 
quer fazenda de linho, algodão) ou lã ••• 

>> ditos estofados de ~eda, damasco, ou setim. 
Sovellas de todas as qualidades .••••....••.•..• 

)) 

duzia 
urna 

um 

)) 

milheiro 

uooo 
2~!,00 

fi2GO 

JOONOOO 
80fl000 

üO~OOO 
if)300 
i./$000 
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~~800 
2~400 
4t~800 
9{)600 
UISOO 
6~000 
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DO GOVERNO. 

Soda ou quaesquer outros pós para bebidas re
frescantes, caixas com24. papeis.......... uma 

Sociaveis de 4. rodas novos.................... um 
ditos usados .....•....•..•........•.• 

su. 

Suspensorios de algodão....................... duzia 
» de chita, ganga, ou fazenda scrne-

lllante .......•....•............. 
de couro ........................ . 
ditos com mo !las ...........•..... 
ditos forrados .............•.....• 
de seda ou velludo ..........•..... 
de linho e seda, ou algodão, c seda. 

SA. 

PESO. 

Sabão en1 pão................................. arroba 
» Inolle.................................... '' 

Sabina ...•..•..•...•........ ,, . . . . . . . . . • . . . . . . • libra 
Saponaria .......•...•..............•...•.....• 
Sal de viboras. « •••••••••••••••••••••••••••••• 

.,. ('atartico ............••......•.•.......... 
" de aço •.•.•......•..••..••...••........... 
,. Inartis de Riverio ....•................... 
» de tartaro.......... . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . » 
• de Glauber ............................. . 
» amoníaco ..........•..................... 
• de gema .•.....•..................•.....• 
11 de saturno............................ . . . >> 

" de leite ....................•.......•..•.. 
.,. de cornu cervi.. . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . onca 
» de losna................................. lib.ra 
,. de centauria .....•..................•.... 
» de volatil de alambre .................... . 
• poli crespo ...............................• 
» essencial de limão ...................... . 
.,. volatil amoníaco......................... " 

Salttrc impuro, deve entender-se toda quali-
dade................................ arroba 

Salsaparri1ha ................................. . 
Salva.......................................... libra 
Sandalos brallcos e vermelhos ............... . 

(~itri nos, ... , ........................... . 
Sangue de drago .............................. . 

" de bode.................................. " 
Sanicula .................... : .•.............. 
Sarro de vinho .•................•............• 
Salépo .................••..•...........•....... 
Sagú....... ... . . . •.. . . . •. .• . . . . . . . . . . .. . . •. . . . '' 
Salarne .....•••.....•....•...•..•...•.•...... 

/ 
!ti 

14:1 

~260 
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300fi,OOO 
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2N)00 
25000 
45800 
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91$600 
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$200 
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ssoo 
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SE. 

Semente de alexandria........... .• . . • . • . . .. . . libra 
• de giesta ......•....•..•................. 
(( ele alforvas .....•.•.•.....•.•.•......... 
» do rneimendro .•..••...•.•.............. 
» de coca .•.............•..•..........•... 
~ ele papa-raz .••.•.•......•.••.......•...• 
• de zaragatoa .......•... ~· ..•......•....•. 
,, de ortigas............................... » 
» d(~ malvas ..•.........•.................. 
» do bisnaga ........••......... ".......... >> 

de cardo santo •...•••................... 
• ele junlpero .. , ........•....•.....•...•.•. 
n de cartarno ................•......•.•.•.. 
» de cebolas............................... )) 
• de diversas hortalices, em geral ........ .. 

Serpentarla virginlana ....................... . 
Senia ruba .........•.•..............•....•... 
Seda de sapateiro .......•.••...•...•...•••... 
Seu o •.•.•.••.•.•.•.•.••••.••••••••..••.••..•.• 

SI. 

Slnopla ....•• 

so. 

Sombras de colonia.............. . ••.... , .•... 
,. deoliveira ..•..•..••...••..••............ 

Solda ...•.•..••..•.•••.. • .•.•... •.••·······•·· 

su. 
Surnagrc ..•....•.•..•..•..•...•.. _ ..•........• 
Sulirnão ........•....•.•..• , ...•..•.•....•.•..• 

TA. 

)) 

Tarrafas de pescar.. • • . • . . • . . • . • . . . • . • • • • • • . • . tuna 
Tafctá até 2 palmos............................ cavado 

a h'l 2 Yz ditos ..•.• ; ................... . 
até 3 ditos ........................ . 
de xadrez, ou listras de cores até 25 
pollegadas .•...••.....•....•..•.•..• 

Tamancos ..•.....•.•.••...•• -;.................. par 
Tapetes (veja-se alcatifas). 
Taboadas, resmas de 20 mãos •..••.•.......... 
Tahellasde numcs de diversos generos ......... milheiro 
Tambores para crianças...................... um 
Tahoas de pinho até 20 pn,lmos de comprido, 

palmo e quarto rle largura, até por-
legada de grossura................. duzia 

ele dito att"l 2!'5 palmos de comprido, 
palmo c (JUarto de largura, até pol-
1cgada de grossura ................. . 
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DO !~OVERNO. 

Tal.Joas até 30 palmos de comprido, palmo e 
quarto de largura, e grossura... . . • duzia 

até 20 palmos de comprido, palmo·e 
quarto de largo até 2 pollegadas de 
grossura ......•..•..............••. 

até 2õ palm,,s de comprido da mesma 
largura, e grossura.. . . . . . . . . . . . . . • )) 

até 30 palmos de comprido de dita 
largura, c grossura ................ . 

de 20 palmos de comprido, palmo c 
quarto de largura, até 3 pollegadas 
de grossura ...•.••.•.......•....... 

até 2ii palmos de comprido, da mesma 
largura e grossura ...•...•......... 

até 30 palmos de comprido, ele dita 
largura, e grossura ..........•..... 

de pinho para mais de 30 palmos de 
COlllprido, palmo e liUarto de lar
gura serão regulados pelos palmos de 
comprido, pollegildas de grossura, 
que tiverem segundo as avaliaeõcs 
aeima. · 

Talheres, ou galheleiras de estanho com trernpe. 
Tampos, e lados para uma viola .............•• 
Talabarte de couro branco garrotcado ...•••... 

ele couro ..•..•.•..•..••...•.......... 

TE 

Tenaculo de cirurgia .••..•.•...••......•••.•••• 
Tolhas ele vidro ..•....•..•.........••.....•••.. 

>> de barro ........•.......•........•... 
Tentas de ferro para cirurgia ....•.....•...••.•.• 
Terrinas de casquinha (veja-se sopeiras). 

>l ou sopeiras pequenas para molho, de 
casquinha sem prato ............•.•. 

rlitas com prato ..................... . 
'festeiras de casquinha para cabeçadas .....•.•.• 

TH. 

Thalagage (vcja.se panno de linho aberto). 

TI. 

Tigelas de t;asquinha ........................... . 
Tinta para escrever ........•••....••...•.•..•... 

em pó para escrever, sufiicicntc para 
fazer l quartilho ................... . 

Tijolo ordinarío ........•.....•.•......•..•..... 
)) de ladrilho até 10 pol!egadas ......... . 

1naior ..............•...•.•......•.•.. 
até 6 pollcgadas .................... . 
para limpar facas ..................... . 

Tiras de cassa, ou escossia bordadas de 4 palmos 
de comprido, e 2 pollcgadas de largo. 

ditas até 1: dito ...................... . 

um 

uma 
milheiro 
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par 

uma 
medida 

milheiro 

um 
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DECISÕES 

Tiras de cassa, ou escossia bordadas de 4 palmos 
de comprido, e 6 pollegadas de largo uma 

ditas até 8 ditas ......•........•....•..... 
» ditas até :f.O ditas .•.•..•...•.•.•.......... 
• oi tas para tnais ...••.•.................... 
n de cambraia lisa para babados de uma 

camisa ...........••.•...•..•.... 
n de panninho, ou qualquer outra fazenda de 

algodão lisas ........•........•.. 
de cambraia bordadas para babados de 

urna can1isa..................... >> 

Tinteiros de osso, ou chif1·e.............. .. .. . . duzia 
» de· latão pequenos de atarrachar com 

preparos... . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • u tn 
» ditos ditos de atarrachar singelos ..... 
>> ditos dito' grandes para cima de mesa. par 

ditos de estanho .................... .. 
» ditos de chumbo .......•....•.......... 
» ditos de marfim com preparos.......... um 
>> ditos de dito singelos.................. >> 

Tiralinhas...... .• . • • . • • . . • •. • • . . • . . . . . • . . . . . . duzia 
Tisouras de lJarbeiro, e meio barbeiro •........ 

di tas polidas ...........•..........•.. 
ditas de alfaiate, e sapateiro ....... .. 
de aparar papel. .••.•..•........•..•. 
de tosquear com mollas ..•..•••.•.... 
para jardim......................... utna 
ordinarias para costura.............. d uzia 
para dita polidas .................... . 
para costura polidas com cabos de me-

taes, ou madrepcrola •....•.•..•. 
pat·a latoeiros, ou ourives............ uma 
para cirurgia......................... >> 

ordinarias de espivitar. . . . • . • . . . . . • . duzia 
ditas de aco polido ................ .. 
ditas de ca·squinha................. .. uma 
ditas con1 prato ..•......•......•.•..• 

TO. 

Toneis abatidos ..•..•.....•••....•....•....••• 
Tornos para cabeções de cavallo ...•. , •........ 

de mão para ourives ................ . 
n de banca ........................... . 

~orni_l h os de ferro, ou auginhos para castigo .•• 
lO!lUirn ............•...........••....••...••.• 
Torneiras de bronze, ou latão ..••............. 

de bronze, ou latão para toneis, ou 
obra de caldeireiro (veja-se peso). 

Toucas de filó bordadas ..................... .. 
ele dito de seda bordadas ........... .. 
de paninho, ou cassa bordadas ....... . 
de camiJraia bordadas ..•....•......•. 
de renda de linho ................... . 
de retroz ........................... . 
de cabello com enfeites .............. . 
das mesmas qualidades para criança, 

me ta de das a valiaeões das clas
ses a que pertencerem. 
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DO GOVERNO. 

Tocados de qualquer qualidade para senhora ••.• 
Trazendo pennas devem ser estas avalia
das com as suas avaliações respectivas 
das suas CJualidades. . 

Tocadores de xarão pequenos para c1ma de 
mesa ...•.••..•.....•.••..•••.• 

do di tos maiores .•...•............... 
á imitação de com moda com gaveta •• 
de madeira até 20 pollegadas com mesa 
de dita até 28 ditas ................. . 
de dita até 36 ditas ................. .. 
de dita em cornmoda com gaveta, c 

guarnicõcs de metal, ou sem ellas 
até t10 ÍJüllegadas ........••.••.•... 

de dito até 48 ditas ................. . 
de madeira para cima de mesa com pé, 

sem espelho, até 8 pollegadas o vão 
do vidro, comprehendendo-se estas 
pollegadas no maior tamanho .•••.• 

de dita corn vidro ..•..•...•.....••..• 
de dita sem dito até H pollcgadas .•.• 
de dita com dito .................... . 
de dita sem tlito até H pollegadas ..•. 
de dita com dito ................•••. 
de dita sem dito até 17 pollegadas ... .. 
de dito com dito ..................... . 
ditos com gayeta sem vidro até 8 pol-

legadas ••.............••.••..•.•.•• 
de dita com vidro ................... . 
de dita sem dito até H pollegadas •.•.• 
de dita com dito .•.•........••...••... 
de dita sem dito até H pollcgadas ..... 
de madeira para eima de mesa com 

pé, c vidro até U pollegadas ....... . 
de dita sem dito até 17 pollegadas ... . 
de dita com dito .................... . 
de dita sem dito até 20 ditas .....•..• 
de madeira para cima de mesa com 

pé c viuro até 20 pollegadas ....•••.• 
de dita sem dito até 23 ditas ......... . 
de dita com dito .................... . 
de dita sem dito até 26 ditas ........ . 
de dita com dito ................... .. 

Toalhas de linho de Guimarães, ou á sua imi-
tação, até :12 palmos ............. .. 

até '::20 ditos ...•.......•............. 
ele linho adamascadas, ordinarias, até 

10 palrnos ....•...•.....•..•....... 
de dito 1lnas até !O ditos ........... . 
de dito ordinarias até iõ ditos •...... 
de dito finas de ditos palmos ....... . 
de dito orclinarlas até 20 ditos ...... . 
de dito tlnas até ditos ..... ,. ...... .. 

)) de dito ordinarias au~ 2i> <li tos ....•. 
ele dito tlnas de ditos palmos ...... .. 
de dito dita até 30 ditos ............ . )) 

para n1ais .....•....................• 
de algod!'ío lisas, honl~?as, ou pinta-

das de eôr até i2 palmos ........... . 
ditas até 20 ditos ..••..•••.••..••.•• , 

)) 

DECISÕES DE 1827. 19 
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DECISÕES 

Toalhas de algodão lavradas, ou adamascadas 
até t2 palmos .•...•.. ,............ uma 

de dito, dito, até 20 ditos .......... .. 
ditas, até 30 ditos ................. . 
ditas, até 40 ditos .................. . 
di tas, para mais. . . . • • . . • • • . . . . . . . . . . n 

de cambraia bordadas para mãos ...• 
» de algodão lavradas, ou adamascadas 

até 6 palmos...................... » 
}) ditas até 8 ditos .................... . 

ditas até :lO ditos ............... , ... .. 

TR. 

Troquezes, ou tenazes de sapateiro............ duzia 
" ou di tas grandes. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. . uma 

Tré (vejam-se riscados). 
Trigo... . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . • • . . . . . alqueire 
Trados de toda a sorte..... .. . .. .. .. .. .. .. .. . duzia 
Trancas de ferro............................... uma 

com fechadura ....................... . 
de ferro com fechadura para portas .... . 

» de dito para portão com fechadura .•... 
Trocates para cirurgia........................ um 
Traçados com punho de metal, ou marfim ... o. » 
Trancelins de ouro, ou prata falsa.............. duzia 
Tranquetas de latão .......•.............•..•.. 
Trincos, de ferro, ou latão.... . . . .. . . . . . .. . . . . . um 
Travaderas de serra de mão .......... o .... o... duzia 

>> de dita braçal .•.•.......••.......•.. 
Trompas....................................... urna 
Trompão ......•........ ,... •. . .. • ... • . . . • . . • ... um 
Traquitanas novas de 4 rodas com cortinas..... uma 

usadas .•.•.•.....•..•......•......... 

TU. 

Turibulo c na veta. de latão • • . .. . .. .. .. • • .. .. .. um 
de casquinha .....••.........••..•.•• 

PESO. 

TA. 

11)600 
2~SOO 
5~000 
SEOOO 

:l2f.iüü0 
16~000 

nsoo 
1~000 
1~200 

!~800 
J$4:80 

lJ$200 
2lj(I.OO 
1)600 

1J$200 
:lf.i200 
6(JOOO 
:lJ$200 
3fl600 

J$600 
:lJ$200 

{-!300 
J"j900 

1{)600 
:lOJ$000 
20fl000 
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4501}000 

4$800 
20~000 

Tacarnaca • . . . . . . • . • • • . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . libra ,f$600 
Tan1arindos .........•..........•..•.. o........ J$200 
Tamaras .•........•..........••.... o • • • • • • • • • • (1400 
Tartaro crú ...• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • >> {1080 

vitriolado............................ >> tp620 
o metico. o ••••••••••••• o........... . . . !,~600 
mercurial soluvel. ..... o ... o......... n !J)tiOO 

>> soluvel .......... o ••••••••••••• o'• ••• o fj600 
Tamargueira, e sua nóz ........... o........... J$400 
Taxas de toda a qualidade, e tamanho inclusive 

taxa faia r. • . . . . . . • . . . • • . • . • . • . . . . • . . . • . • arroba õ~OOO 
Tartaruga .. , ..... , • , , • , .. , , , , .. , ••• , . , • . . . . . . libra o.J$000 



DO GOVERNO. 

TE. 

Terra foliada vermelha.............. . . • • . • • . . libra 
>> ele capa-roza ......•.•.....•.............• 

'l'heriaga rnagna •.....•..•.................... 
Thereben tina fina ....••...........•....••....• 

>> grossa.................................... )) 

'I'I. 

Tinta ele Nankin ......•........•.•.•.....•..•• 
» preparada................................ >> 

Tintura de coral ...•........••....•.......... 
Tinta para escrever em pó, ou massa. ''C' •••••• 

Tigelas de estanho............................ >> 

Ticun1 en1 rama . • . • . . . . • . . . . . • . • . • • . . . • • . • . . arroba 

TO. 

1!J,7 

nsou 
fi320 

~400 
J$200 
~080 

il$920 
J$!20 

l$200 
$640 
l$280 
$960 

Toucilago. . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . • . • . • . . . . • . • . . . libra J$200 
~orn~lho . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . • . . • • . . » ~200 
Iouc1nho ..............••.....•..•...... ·•.... arrolJa lJ$280 
Torneira de lJronze, ou latão para obras de 

caldeireiro • . .. .. .. . . • .. . .. .. . .. .. • .. • • libra Jj\300 
Tornos rnra ferreiro, ou serralheiro........... $160 

'I'R.. 

Trifolio febri no ............. , .••.....•.•...•.. 
Trincai refinado .•...•....••........•...•.••.. 

>> ordinario ..•..•.......................... 
Triplo ... , .•...........•.....•............••.• 
Trociscos de Foravanto .......•..........•.... 

de coloquintidas .................... . 
de rázes •.•............•....•....•... 

>> roxos ........•.............•.•...••.• 
Turbith .•...•.••..•.••.•..••.•...•.........•.• 
T . >> gornrnoso ................•• ,,, ......•• 

rrpas ..••.........••....••.•••...••...••..•.. 

TU. 

Tu tia •••.••.• ,. 
e • • • • • • e • • • e • • • • • • • • • • • • • • ~ e • • 

VA. 

)) 

arrolJa 

lil.Jra 

Varoes de casquinha para carrinho de lanca.... um 
\:aretas de barbatana para espingarda .... :..... uma 
\ assoura de rsparto.............. . . . . . . . . . . . . . duzia 
Vasos de folha pin lados, ou axaroados para 

tlôres ....•.....•..•..•.••.•.....•. , • . . • . . un1 
>> de dito grande::; •.•.•••••.•.•••.•••••..•••. 

Jj\320 
t1400 
$320 
$i60 

9J$600 
9Jj\600 
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6$400 
1l1200 

l1800 
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1~8 DECISÕES 

VE. 

Velludo....................................... covado 
Velludilho ••••.••.......••.....•..•..•..••...• 
Véos de cassa bordados até 3 palmos............ um 

» até 5 ditos ...................... . 
)) até 8 di tos •.....................• · 

>> de filó de algodão bordados até 3 palmos. 
» até 5 ditos ......•.••.............. 
» até 8 ditos ...•..•......•.......•.. 

>> de volante, ou garça, bordados ou com 
massa, até 3 palmos .................... . 

» até 5 ditos .............................. . 
» até 8 ditos ..•.•...•.......••.•.........•.• 
J> de filó de seda bordados até 3 ditos ....... 
J> até õ ditos ...•.......•••....•••..•.•.•••. 
>> até 8 ditos .......•......•..•..•.••..•..... 

Verdugo para cirurgia........................ » 
Veronicas..................................... n1ilhciro 
Vestoriz para cirurgia......................... um 
Vestidos : (veja-se a avaliação dos córtes: to-

me-se tamhem a avaliação da guarni
ção, ou qualquer outro enieite, e junte-
se de feitio por cada um .............. . 

» que vierem sómente cortados, mas não 
acabados, igualmente se tomará o valor 
correspondente aos córtes, e da guarni
ção ou qualquer outro enfeite, e junte
se de feitio por cada um •.........•.... 

Vestes d~ se~a. bordadas de ouro, prata ou ma-
tiz ricas............................... u1na 

» de seda bordadas de ouro, prata ou 
matiz SUlllenos., .. ,,.,,,.:.,,,.,.,.,,. 

>> bordadas de seda ricas ....•...••.••...... 
» >> ordinarias ou sumcnos. 

>> lisas .••.........••...••.............•.. ,. 
» de couro de qualquer qualidade......... » 

Verrumas até caibrar........... ... .. . . . . ... .. • duzia 
maiores •.•••.•••...•..•..........•.•. 

VI. 

Vidrilhos. •.• • • . • . . . • . • . . . • • . • . • . • • • . . . • . . . • • . . • IHaço 
Vidros para lanternas.......................... duzia 
Vime para tanoeiro ...•...• ,................... liaça 
Vinho do Porto, Feitoria e Madeira, branco ou 

tinto até :1.80 medidas.................... pipa 
separado, e ramo, branco ou tinto até 180 

ditas ..........•...•.•.......•......•.. 
de Lisboa, Figueira e A veiro, branco ou. 

tinto até :1.80 ditas .................... . 
das differentes lllws dos Açores, tanto 

tinto como branco até !80 di tas ....••.• 
Todos os mais vinhos que não sejam 

dos domínios de Portuga I, tanto tinto, . 
como branco até :180 medidas ......... . 

N. B. Se destes portos a que se deu o 
valor de 52Jj500 vierem vinhos iguaes á 
Feitoria, Madeira, ou scpararlo, bom, 
c;om guia; terão as mesmas avaliaçõe~, 
que competem a estas qualidade.:;. 
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DO GOVERNO. 

Vinhos, engarrafados de Champanhe, Constança, 
garrafa até quarlilho, inclusive a gar-
rafa ....•...•....•..•••.............. ·• 

de qualquer outra qualldarle : garrafa 
até quartilho inclusive a garrafa ...... . 

Vinagre : até 1.80 medidas .................... . 
N. B. Por meia pipa, entende-se até 

90 medidas; por quarto até 4t> medidas, 
por quinto até 36 ditas, por sexto até 30 
ditas. 

Violas ordinarias .•...••.•....•...•..•...••.••• 
>> n1eias .....•..•..•••..........••..• 

n1archetadas ....•....•...............•.• 
» envernizadas de acompanhar ......... .. 

Vistas de chifre para lanternas •....•...•.••.•. 
>> para lanternas rnagicas •.......•...••.•• 

v o. 

duzia 

pipa 

uma 

)) 

cento 
um 

149 

iO;f~OOO 

4~800 
31)f:l000 

tnooo 
J$400 
3~200 
ti~OOO 
4~600 

J'l160 

Voltas para clerigos ......................... :. uma J$480 
Volante até 2 ~~palmos......................... cavado fH.ôO 

até 4 ditos............................ .N240 

UR. 

Urnas de casquinha pequenas.................. urna 
>> grandes .••.•...•..••.••..•.• 

de cobre ....•......•............•.•.•.•. 
axaroadas com ornatos de casquinha ..•.. 

PESO,. 

VA. 

2í)$000 
õü~OOO 
24{)000 
19/?200 

Vacabunga ••.....•.•.•..... , .••.••.•.•..•.•• ,. libra ~200 
Valeriana • • • • . • • .. • . . . . • . . . • • • • • • . • . • • • . • • • . . • • f:1320 

VE. 

verdacllo ....••.......•••.••.....••.••......••. 
verde te .•..••..•........•.....•.•...••...••.•.. 
Verde estilado ..••.•••....•......•......•.....• 

montanha ........•......•.•.•..•..•..... 
Vermelhão fino .....••.•........••........•..... 

>> de sapateiro ....•...••..•..•.•...... 
Verniz de xarão .......•.•.....•....•.•..•..... 

de espique •..•....••...••••.....•.•..•.. 
>> de oleo graxo ••.•.......•.••••.•.•...•.• 

Verónica .••.•.•••••••.•.•.••••..••••••••...... 

VI. 

Víboras seccas ...•••••.•• , •••.....•...•••.•••••. 
Viclro de antimonio ........................... . 

f:I600 
f:i400 
t)960 
J$240 
1~200 

J$0!)0 
#tiOO 
J'j320 
u~ooo 
f:l200 

2f:lí00 
f:l800 



iõO DECISÕES 

Vinagre scilitico.... •• .. . . . . • . . • . . . . •.•• •• . • . •• libra .f1800 
>> distilado............................... 5400 

~~rga aurea:.................................. .fj'J,OO 
\ 1sgo querc1no.............. .. . . . . • . . • •• •• . •. . .f1320 
Vitriolo branco................................ #24,0 

UN. 

Unguento, pupulião.................. .. . • • • • . • . ./)960 
de alabastro......... . . . . . . . . . • . . . . . . 5960 
de arlenica.................. .• • . . • . . ~800 
do Dr. Presunto..................... i.fl600 
de condessa......................... 8960 
de Agrippa....... .. . . . • . . . . . . . • . . . . . fi800 
nervino... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • Jj960 
desopilativo......................... Jj960 
Inarcictão........................... ,fjU60 
apostolorum.. . . . . . . . . . • . . • • .. . . • • . . . J:pü40 
Aragão.............................. Jj640 

>> de brionia........................... >> 5800 
Unto de porco ... :.............. . . . . . .. . . . .... .. arroba 1~600 

uv. 
Uvas de urcina....... . . . . . . • . . . . • • • . . . . . • • . • . . libra .fl400 

XA. 
Xareis de panno fino bordados................. um 

» melhores de velludo bordados de ouro, 
ou prata com bolças .................. . 

de pelle de urso com bolça sem guarm-
ções ...•...................••......... 

de panno ordinario bordado de seda com 
bolça ................................. . 

com bordadura de lã .................. . 
de couro, e cabello com bolça .......... . 

>> de pelles finas ......••..•.•••...•...... 
Xarutos.............. .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . cento 

I> E SO, 

XA. 

19~200 

72~000 

7~200 

4.fj000 
2~400 
1~200 
4$000 
~tJOO 

Xaropes de kermes............................ libra .fj600 
de mortinhos..... . .. . .. . . .. . • . . . . . . . . $480 
violado roxo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. Jj800 
dito solutivo.. ... . . .. . . . . . . • . .. . . . .. . . .f$800 
de romãs............................. Jj60o 
de cravos hortenses................... .f$800 

» de sorvas............................. f1600 
» de espinha cervina...... .. .. .. . . . . . .. 1)600 

de camoezes.......................... .f1400 

zu. 
Zuartes ordinarios ............... ·............. cova do ,swo 

>> ~- ~- finos . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . J'PitiO 

PESO. 

zu. 
Zuduária •••.• ,................................ libra 1~600 
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AUDIÇÕES E CORRECÇÕES FEITAS A ESt~ PA.UTA; 

AB. 

Ad. Abas de sola para sellim ou sellas • . . . . • par 1~200 
Ad. Alcatifas de algodão ordinario até 4 pal-

znos.................... •• . . . . . . .. . . • . . cova do ~320 

AL. 

Atl. Alambique do cobre..................... libra ,fpMO 

AR, 

Ad. Arreios superiores- acrescente-se- com-
pletos para uma parelha............. um 

Ad. Aruelas- emende-se- arruelas. 
80~000 

DA. 

EJ'. Baga de Jenipuro,-lea-se de Junipero 
(que é a mesma baga de zimbro.). .. . libra ,n100 

Acl. Barretes de lã de prisão singelos- lea-se 
de pisão singelos...................... duzia 2~5WO 

no. 

Ad. Bocelas de faia terno mais de oito ••..•• 1~600 

BR. 

Er. Brincos de almendrilha, groza ,n600-cor-
rij a-se. . . • . • . . . . • • • • . .. . . • . . • . • . . • . . . • • groza ,fp800 

BU. 

Ad. Bustos de marmore de um palmo-acres-
cente-se............................... um 6~000 

Ad. 

Ad. 

Ad. 

Ad. 

CA.. 

Cassas bordadas de oiro ou prata- finas, 
vara 4,nooo- emende-se ••...••.......• 

Cadarços de linho e lã, ou algodão, e lã ; 
rnasso de 12 peças~ e estas de 25 varas 
até ~ pollegada de largo- por -acres-
cente-se ...................•...•.••... 

Cadarços de algodão ou linho para pre
silha de botas de 25 varas a peça-
acresceu te-se ...•....•..•.•.......•.... 

Caixa de buxo, e de toda a qualidade
acrescente-se- para dito (Tabaco), ••. 

17.·"' } . /-"" 

vara 

masso 

peça 

duzia 

4nsoo 

1~600 

~MO 

~~800 



Ad. 

Ad. 
Ad. 

Ad. 
All. 

Et·, 
Ali. 

Ad. 
Arl. 

Er. 

Er. 

Er. 

DECISÕES 

Caixas com -1. frascos para chá - acres
cente-se- de xarão com 4 frascos para 
chá •..•..•.........................•.• 

Caixas de papelão finas para tabaco ..... 
Caixinhas com pincel para a barba ljl60-

cmende-se ........•....•.•...•....... 
Calt;as de riscado de algotM.o c seda ..... 
Calças de panninho, ou qualquer outra fa

zenda: de algodão -acrescente-se -para 
meninos ...•.•.......•.............•... 

Cannanas para ofliciaes 4{P800-emende-se. 
Capas de oleado para cobrir chapéo lEna 

(p320- emende-se .........••...•..•... 
Capotes de panno super fino ............ . 
Carruagens novas em fórma de sociavcl 

-acrescente-se de 4 rodas ......•..•. 
Casquilhos de casquinha para carruagem 

de 2 c a vali os, 4~000- emende-se ..... 
Castiçaes de metal com pingentes de vi

dro até 12 pollegadas 12~000- emen-
de-se ....••.•..••....•.........•.•..... 

Cavallinhos de couro cheios de herva, ou 
matte- acrescente-se á margem •.••. 

CE. 

uma 
duzia 

uma 

um 

uma 

um 

par 

um 

201~000 
3$600 

~USO 
3N2oo 

1,~7?00 
4~000 

$360 
20~000 

r;oo~ooo 

'-"nn;o 

12~800 

3~200 

Ad. Cevada................................... alqueire INOOO 

CH. 

Ad. Charneiras de aço para fivellas de calção. duzia 1~!20 

Et. 

Et. 

Ad. 

Ad. 

Ad. 

Ad. 
Er. 

Er. 

Er. 

Ad. 

co. 

Coadores de folha para café um ~160 
-emende-se........................... um 

De lã inteiros, -lea-se inteiriços •....•.• 
Coldres de velludo guarnecidos de algo

dã? (galão) com guarnições de cas
qumha, ou metal amarello coberto de 
pelle, ou couro 9~600, em lugar deste 
artigo entram os dons seguintes : 

Coldres com guarnição de casquinha ou 
metal amarello, cobertos de pelle ou 
couro................................. par 

Ditos finos de velludo guarnecidos de 
galão ................................. . 

Copos de casquinha terno de 6 por :1~600 
- emende-se .•..........•.•..•.....••• 

Copos de couro para algibeira............ duzia 
Correas de couro branco garroteado para 

patronas ~500-emende-se... .... .. . . . .. uma 
Ditas para bandoleiras de cantís ~600 

- emende-se •..••.........•.........•• 
Córtes de setim ou seda de barra lavradas 
8~í00- emende-se. • . . . • • . • . . . • . • . . . • . • um 

Córtes de lã de camello -acrescente-se n 

• 

1!600 
J$400 

9~6oo 

20~000 

9~600 
~600 

~600 

~!JOO 

SJ$000 
80~000 
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CR. 

Ad. Crucifixos de metal dourado de palmo-
duzia- emende-se .......••••.•.•.•••• um 3f>200 

All. Ditos de latão menos de pllmo ....•.....• duzia 3n2oo 
A(l. Ditos com cruz de páo menos de palmo ... 1~920 

çu. 

Arl. Çun1o de alcaçuz .•...•....•••.••..••••..• libra ~320 

DE. 

Er. Di abelha- Lea-se- Dearvelha •..••.••.•• libra ~~iGO 

ES. 

Arl. Escri vaninllasJ ou carteiras para cima i!e 
mesa com preparos sómente de es-
cripturação -acrescente-se até dous 

10f:JOOO palrnos .••..•..•..•........•..•..•....• uma 
Er. Espatulas para cirurgia ~300 - emen-

de-se ..........•...•.................•. )) ~200 
Arl. Espelhos ou escudetes para gavetas, ou 

armarias- acrescenle-se dourados .... duzia ~400 
Esteiras de palha de junco lisa ou pintada 

~500 de tapetar salas até 4 palmos de largo .. vara 
All. Ditas de dita até 10 palmos se regularú na 

proporção da largura qt~e tiver, se-
gundo a avaliação acima. 

EX. 

Et. Extracto de quina onça n520- emende-se. onça J$320 

FE. 

Arl. Fechaduras pequenas envernizadas até 3 
pollegadas- acrescente-se - ordina-
rias ................................... duzia n6oo 

Ad. Fecllos para portas de carruagem - acres-
cente-se- de casquinha ..••••••...•.. par 3!~200 

....... 
Er. Filete covado ~GOO- emende-se filete .•... covado J$100 
E1·, Fivellas de pedras falsas para sapatos 

E1·. 
duzia de pares 28J'j000- emende-se .•.• 2S~800 

Fitas de setim até uma pollegada de 2a 
varas 1~600 - emende-se ..•.•.•.....••• peça 1,fi000 

Ad. Fitas para relogio- acrescente-se ....... uma J'j960 / 

FL. 

Ad. Floco de fitinha de velludo peça- emen-
de-se •..•........•.•....••.•...•••.... vara $050 

ti<!' Flor de viola- acrescente-se- ..•••...•• libra w"oo 
J)F.I:T:'ÔES DE {827, 20 

p 

I "1.j 
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FO. 

EJ', Foices de cortar capim uma 2~000-emen-
de-se .......••.•..•.•..•.......•.•...• duzia 

Er. Foice de roça uma fP800 -emende-se ..... uma 
Ad. Fôrmas de cobre para pasteis duzia fP500-

ernende-se ....•.•.•••....... , ......• 1 
•• )) 

FR. 

Er. Franjas de algod<1o ou linho até % polle-
gada de largo -emende-se até 1 )~ pol-
legada de largo ..••••..•............... vara 

Ad. Frascos de chifre ou guampos, duzia ~200 
- emende-se •....••...•..........•.... um 

Atl. Freios de casquinha, aço ou ferro polido 
de toda a qualidade, amarello ou não 
polidos 2~100- emende-se bons .•..... )l 

Ad. Frisos para sellins-acrescente-se de cas-
quinha .•.......•..•..••.•.....•.....•• 

Ad. Di tos para sege ou carruagem - acres-
cente-se de casquinha ................. palmo 

FU. 

Er. Fundas, abas, etc.- Lea-se fundos, abas, 
copas de palhinha~ etc .....•....•.••.... 

GA. 

Galão de retroz até I pollegada.. ..• . . . . . . vara 
Er. Segue-se até I ~1 dita .................. .. 

Até l ~,~dita ..•..••.....••.......•....•.. 

2~000 
fP2'lO 

#tiOO 

fl060 

J$200 

2~000 

~200 

~lO O 

8!40 
/)170 
#200 

Acl. Gangas, ou rapões de cores e riscados de 
largura ate 2 palmos -acrescente-se 
-ou cotonadas.. ..... . . . . . . . . • • ..... . • . . covado 8080 

Er. Garfos de tutanega -Iea-se tutanaga.... grosa 4~400 
N. B .-A commissão da pauta pela acta de 12 de Maio de 1827 

declarou que as garrafas pretas de vidro ordinario vasias até meio 
quartilllo, tinham o valor de 4~000 o cento, para delles se pagarem 
os direitos competentes. 

Na mesma acta declarou que as medidas seccas e molhadas sobre 
(\ue calculavam para a pauta geral, eram as medidas do Rio de 
Janeiro, capital do Imperio. 

GU. 

Ad. Guarnições de fita e requife............. vara f)WO 
Acl. Ditas de cassa lisa-acrescente-se....... uma 2~400 

IM. 

Er. Imagens de pedra de 2 palmos-emende-se. 

IN. 

Ad. Intertelas de papelão para casacas-emen-
de-se-de papel, ou estopa para casacas. groza 8~000 

IV. 

EJr. Iva artetica-emende·se................. libra n400 
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JU. 

Er. Junipero bages-emende-se bagas........ libra 

LA. 

A(l. Lampeões de folha de 8 pollegadas-emen
de-se-a té 8 pollegadas para conservar 
luz com lamparina ou sem ella....... um 

LE. 

Ad. Lemes pequenos para postigos........... >> 
Er. Lenços de malha ou ponto de meia de 3 

pontas até 3~ pollegadas,- emende-se 
au~ 21) pollegadas...................... duzia 

E1·. Lenços de touquirn adamascados, ou lisos. um 

LI. 

#200 

1~060 

4Nsoo 
2~000 

Er. Linha de surrate estreita, ou á sua imita-
ção uma-emende-se.................. covado #Ot>O 

LO. 

Er. Lona da Russia, ou á sua semelhança 
de 31 var[ts-emende-se até 3:1. varas.. peça 

LU. 

E1·. Lustres de vidro de crystal para mais de 
18 pollegadas-emende-se até 18 pai-
legadas........................... . . . . . u1n 

N. B. Onde diz que as pollegadas se devem 
medir pelos furos-emende-se pelos fenos em 
que se armam os lustres. 

MU. 

H~OOO 

20~01)0 

Ad. Muriato des marites-emende-se de barita. libra 34)200 

oc. 

Er. Oculos de papelão para ver ao longe de 4 
palmos-emende-se até 4 palmos....... um 

OL. 

Ad. Oleo de peixe-lea-se de pes.............. libra 
Arl. » de ouro libra-emende-se........... onça 
Ad. " de Jacráos- acrescente-se.......... libra 
Er. » de ladrilho a libra a 2~200 .;_ emen-

de-se................................. )) 
Arl. » de marciatão a libra J$600- emen-

de-se............................. . . . . » 
Er. » essencial de Dapél- emende-se de 

Dipél. , .•......• , .... , .. , .......•. ,, ,. 

fl800 

J$640 
3fl\200 

J$640 

:1~200 

~6W 

~Ns4o 
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PA. 

Arl. Pannos de linho até 60 pollegadas-emen-
de-se de 60 pollegadas para mais ....•.. vara ~800 

Er. Papel eiras de palhinha-emende-se -pa-
peJeirinllas .......................••... uma 2~1')000 

Ad. Parafuzos para cataplasma •..•.•....••..• duzia 1~400 

PE. 

Er. Pedra para escrever i,60-emende-se •..••• f#60 
Pedras para moinho de mão segue-se ..... 

All. Ditas grandes de Portugal, ou a sua imi-
tacão 25~000-emende-se ....•...•..••. jogo 2õn6oo 

Er. Pellês de ar erinha - emende-se de ari-
renha .•.•..•..•.....•...•..••......•.. uma i$600 

Ad. De notris-emende-se de nutria •..•..... 400 
Ad. Penachos finos-acrescente-se pequenos .• um 38200 
Et·, Pentes de tartaruga para maior largura 

de ~ pollegada um 3~200- emende-se .. 3~000 

PI. 

Ad. Pinhas~ •...••.•...•..•..••.•.•••..••.••. cento (;1320 
Er. Pinços para cirurgia-emende-se pinças. uma t300 
Er. Pirolas ant'assiduas - emende-se anti-

ácidas .•..•......•.•.•......•....••..•• onça i.5200 

PO. 

EJ·. Pomada ou banha em potes, ou pucaros 
pequeninos-emende-se-pequenos .•.•. um #160 

Afl. Pós de arudão abbade-emende-se de ar-
rudão abbade .......•....•....•..••..• libra ·6~400 

PR. 

Ad. Pra tinbos de xarão-acrescente-se .•••.••• um $320 

RA. 

Ad. Raspas de marfim libra #400- emende-se. libra fj200 

RE. 

Er. Realejos para mais de 6 ~ até 8 pai-
mos-emende-se para mais de 6 ~até 8 

220~000 palmos de i até 5 cilindros ............ um 
Ad. Rendas de retróz preto, portuguezas, ou á 

sua semelhança até 4 pollegadas vara 
fj200 f)280- emende-se .•..••..........•...•. vara 

Ad. Resina de páo santo, libra 160-emende-se. libra ~600 

RO. 

Er. Rome-emende-se rom ....••••••.••.•.•.• )) i~200 

SA. 

Ad. Sal pela acta de 12 de Janeiro de 1827 •••• alqueire {?500 
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8E. 

~ td. Sellins para cavallaria com coldres, e ga
rupa-acrescente-se-e ditos.......... um 

H. 
L'r. 

Jd. 

Acl. 

r.:r. 
Hr. 

su. 
Sulimão-acrescente-se................. libra 
Sumagre libra-emende-se............. arroba 

TA. 

Talabartes de couro................... um 

TO. 

Toalhas de algodão lavradas ou adamas-
cadas até :lO palmos !~200-emende-se. uma 

Tn .. 

Triplo-emende-se-Trípoli • . . . • • . . • . • • libra 
Trociscos de Foravanto-lêa-se de Fio-

ravanto ••.••. ·... •• • • • . . • . . • . • . . • . .• )) 

TU. 

Turbith está debaixo das letras TR. 

VINHOS. 

HS7 

20~000 

~~200 
1~200 

H600 

~~280 

Ad. A commissão da Pauta tendo examinado novamente a 
pauta dos líquidos em virtude de alguns negociantes terem reque
i'itlo que os direitos não erão proporcionados sempre aos líquidos, c 
y inlws, que uespachavam, reconheceu-se a jus~iça da ma teria, c por 
Isso se determina a fazer as declaracões segumtes em favor do Go-
Ycrno e commercio. • 

L o Declaramos, que o valor de 52J:iõOO taxado na pauta dos 
dnhos é para as pipas que tiverem de HH até !80 medidas; mas as 
'iUC tiverem iõO medidas inclusicc terão o valor de 4õ~OOO para delles 
se deduzir·em os direitos competentes. 

2. o Declaramos mais que estas divisões de medidas de iõO a !80 
'-'ervem para todos os mais liqu idos, e que a medida sobre que calcu
lamos é a medida do Rio de Janeiro. 

3. 0 Declaramos mais que succedendo virem pipas dos outros 
\inllos, e mais liquidas declarados na pauta, que nas pipas se fará 
a mesma seraração de pipas até 150 medidas c até :1.80 ; e que as pipas 
:tté 150 medidaR irão buscar nm valor proporcional ús ditas medidas, 
fendo-se em vista os valores dados na pauta para os ditos vinhos e 
rnais liquidos como contenflo effedivamente as 180 medidas, medida 
maxima, que tomamos nestes generos para os nossos calculos. 

N. B. Todas as ferragens pertenceu tes a seges, sendo amare lias 
10% de abatimento ao valor das de casquinha. 



1õ8 DECISÕES 

N. 59. -FAZENDA. -EM 18 DE JUNHO DE 1827. 

:Manda que os Commandantes dos correios marítimos~ quando 
entrarem nos portos remettam ás Alfandegas uma relação da 
carga que trouxerem. 

lllm. e Exm. Sr. -Tendo representado o Desem· 
bargador Juiz interino da Alfandega_, sobre os correios 
dessa Cidade que trazem grandes porções de carga 
dessa praça para esta, que pagam frete aos Comman
dantes, sem que por isso se julgue infringir a lei que 
prohibe aos barcos de guerra carregarem generos de 
commercio: determina Sua Magestade Imperial que 
V. Ex. passe as ordens necessarias para que os ditos 
Commandantes, quando entrarem neste porto, remet
tam á Alfandega uma relação por elles assignada, em que 
declarem a carga que trazem com as marcas, nomes dos 
carregadores e volumes_, afim de se mandar descarre
gar tudo sem que os referidos Commandantes assignem 
termo algum, e nem fiquem dependentes ela Alfandega 
em causa alguma. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro, 18 
lle Junho de 1827.- Marquez de Quelu,:. -Sr. Pre
sidente da Província da Bahia. 

N. 60. -JUSTIÇA.-El\1 25 DE JU~HO DE 1827. 

Sobre a execusão do art. 6. o do Tratado de commercio entre o 
Brazll e a França. 

Illm. c Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso que V. Ex. 
me dirigiu em data de 30 do mez an tecedcnte, acompa
nhando a cópia do duas notas do Marquez de Gabriac, 
Enviado Extraordinario c Ministro Plenipotenciario de 
Sua Magestade Christianissima. em que se queixa ue 
haver sido infringido o art. 6. o do Tratado de commercio 
entre este Imperio, e a França, na execução feita á casa 
fallida de Dumont e C. a sem assistencia do respectivo 
Consul, passo ús mãos de V. Ex. a informação inclusa 
do Chaneellcr da casa da supplicação, que serve de rege
dor, e mais papeis a ella juntos, pelos quaes conhecerá 
V. E-<. que não foi infringido o sobredito artigo, pois 
que não se tratava de buscas, visitas, c exames, que têm 
logar no caso de traição, contrabando, ou outros crimes, 
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mas sim de embargos, e execuções por sentenças cíveis, 
em que não póde considerar se ou presumir-se favor 
especial á nação franeeza, e quando mesmo isso entrasse 
em duvida, deveriam as partes queixosas deduzir essa 
nullidade presumida perante o Juiz a quem estava 
afl'ecto este negocio. 

Deus Guarde V. Ex. -Paço em 23 de Junho de 
1827. -Conde de Valença. -Sr. Marquez de Queluz.-

N. 61.. -JUSTIÇA. - El\1 2() DE JUNHO DE 1.827. 

Hccommenda a creação do Juizo dos casamentos na freguezia 
das Lavras do Funil c em todas as outras do Bispado de l\Ia
rianna que estiverem nas mesmas circumstancias. 

Exm. c Revm. Sr. -Tendo requerido os povos do 
arraial e freguezia das Lavras do Funil, pela representa
ção inclusa, a creação do Juiz de casamentos na sobredita 
freguezia: Sua Magestade o Imperador manda partici
par a V. Ex. que será muito elo seu imperial agrado 
que V. Ex. mande cre:1r o dito juizo dos casamentos 
não só nesta, mas tambem em todas as freguezias desse 
Bispado, que estiverem nas mesmas circumstancias, por 
assim convir ao serviço de Deus, á hoa moral c proveito 
dos povos. O que mui to confia Sua Magestade elo cons
tante zelo, que V. Ex. tem mostrado sempre pelo serviço 
da Igreja. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço em 2õ de Junho de 
1.827. -Conde de Valença. -Sr. Bispo de Marianna. 

N. 62.- JUSTIÇA.- PROVISÃO D.\ ME:SA DO DESE!UBARGO 

DO PAÇO. El\1 30 DE JUNHO DE 1.827. 

Sobre devassa por crimes publicos imputados a um Presidente 
de Província. 

D. PEDRO, pela gr:-~ça de Deus, rtc. Faço saber a 
vós, Ou v ido r da comarca do Pará~ que sendo-me pre
sente, em consulta da 1\lcsa do Desembargo elo Paço, o 
officio do Corregedor do crime da Côrte e casa, ora 
Desemhargador do mesmo Tribunal, datado de 29 de 
Julho do anno proximo passado, representando a duvida 
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que occorrêra no julgamento do processo que com esta 
se vos remette contra o ex-Presidente desta provincia 
José de Araújo Roso, porquanto não havendo lei que 
autorizasse a Casa da Supplicação para dispensar no lapso 
do tempo, e mandar tirar devassas iinclo o tempo legal 
não podia a Mesa em que fôra apresentado o m~smo 
processo julgar do merecimento da imputação, e de
cidir sobre a culpabilidade ou inculpabilidade daquelle 
processo, como se havia deliberado no accordão incerto 
na certidão que tambem se vos remette, pedindo-me 
assim a minha imperial decisão áquclle respeito; e 
visto o que sobre esta ma teria respondeu o Desembar
gador Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda Na
cional, c o mais que se me cxpendeu J1a mencionada 
consulta, em que se me ponderou que, pois não de· 
vendo ficar impunes os crimes, c crimes tão horrorosos, 
quaes os que se imputam ao dito ex-Presidente, mas 
devendo haver absolvição ou condemnação, nem uma 
nem outra do presente aggregado de papeis se podia 
seguir, dos quaes só constam accusações vagas, já pu
blicas, já particulares, sem que tal aggregauo podesse 
merecer o nome de processo, pois que processo cri
minal se entendia a ordem legitima que se devia ob
servar nos juizos criminaes, a qual, segundo os prin
cípios de direito, era o corpo de delicto, a devassa, a 
querella ou a denuncia, do que nada consta. Que a 
portaria de 10 de Novembro de 182o quando diz- para 
o fazer julgar como fôr de lei-, não impunha obri
gação de julgamento H na 1, mas sim que a este se pro
cedesse depois de se ter dado o andamcn to legal aos 
papeis rcmettidos, e nem outra podia ser a sua mente, 
pois que não era de lei tal julgamento, mas antes era 
contra a lei o julgar os crimes sem qu0 precedesse corpo 
de delicto, devassa, querella ou denuncia; convindo 
observar-se a grande differença que mediava no caso 
em que não havia processo, c no caso em que elle era 
errado, pois neste podia ter logar a abolição, mas já
mais naquelle. E conformando-me com o parecer da 
mencionada consulta~ hei por bem, por minha imme
dia ta resolução de 18 de Abril do corrcn te anno, tomada 
sobre a mesma consulta c pela subscquente resolução 
minha de tl do Maio do mesmo anno, tomada em outra 
consulta da referida Mesa a semelhante olJjeeto, deter
minar-vos procedais á devassa sobre os crimes publicas, 
procedendo os competentes corpos de delicto, auxili
ando-vos para elles das representações em que uos 
mesmos crimes é arguido o referido ex-Presidente, 
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poclcndo as partes, qu~mto aos crimes particulares, usar 
dos meios qne a lei lhes faculta. Cumpri-o assim. O 
Imperador Constitucional o Defensor Perpetuo do Im
pcrio elo Brazil o mandou por seu especial mandado, 
pelos Ministros abaixo :1ssignados do seu Copselho e 
seus Desembargauores do Paço. Henrique Anastacio de 
Novaes a frz no Rio ele hneiro, aos 30 de Junho de 
1827, 6. o da Iwlependencia c do Imperio .- José Cae
tano de Andrade Pinto a fez escrever.- Dr. Antonio 
José de 11Iiranda.- Francisco Alberto Teixeir(t ele Aragão. 

N. G3. -JUSTIÇA.-CONSULTA D.\ ;'\IES.\. DA CONSCIE~CL\ 
E ORDENS DE 2 DE JULHO DE 1827. 

Declara trual a renda que cabe ao Vigario capitular segundo a 
Provisão de 16 de Agosto de 1818. 

Sobre a representação do Vigario Capitular do Arce· 
bispado da R1hia, em que pedia a declaração da provisão 
ele 16 de Agosto de 1818, que mandava dat a terça parte 
das rendas do Arcebispado ao Vigario Capitular, ex
cluída a congrua por inteiro que estava estabelecida aos 
Arcebispos, pois que pretendenuo clle receber o que ui
zia respeito ás asstgna turas cl a Chancellaria, suscitára o 
Conego mestre-escola José Vieira de Lemos, na qualida
de ele Economo, que era, das rendas d:1quelle arcebispado 
que lhe não pertenciam, excluindo o lla terça parte das 
rendas da Chanccllaria, por GUjJ questão suspendêra 
tambem a distribuição que se fazia pelos Conegos das 
duas terças partes restantes da (li la renua: parece á 
Mesa que de"te ser cumpriua a litteral uisposição do Al
varà ue i6 de Agosto de 1818, sem o aGresGimo do sello 
da Chancellaria, porque sendo uma determinação que 
vigora desde aquclla Llata, tem conferido um uircito 
que só pódc ser impugnallo pelo Bispo sueeessor, em 
quem vinha a recahir a propriedade e o direito que 
ponderou o Deputauo Pro~uraclor geral das ordens no 
principio clr seu ofllcio; mas não ó de rnão que acresç:l 
innovando-se o reclito do sello, já porque assim o es
cr<~vcm os Canonistas,como porque se não eleve continunr 
em matcria nova a oHensa llo direito de propricclaue 
alheia a quem se não pótle applicar a razão de quasi posse. 
lnLleferindo-se igualmente a apropriação e partilha das 
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duas terças partes, porque ainda t[U8 o capitulo sede 
vacante seja subrogado nos direitos do Bispo com. o 
poder de administrar jurisdicção~ e que á primeira VIS
ta pareça da attribuíçãu a regra do accessorio que, exa
rando jurisclicção, deva perceber os uteis pro~enientcs, 
comtudo não é de razão, porque goza á manetra de tu-, 
tor ou procurador, que nJo faz seus os fructos. Deve 
portanto indeferir-se, c este é o parecer. Vossa Mages
tadc Imperial mandará o mais justo. Rio de Janeiro~ 1'1 
de Março de 1827. 

Resolução. 
Como parece á Mesa. Paço, 2 ele Julho de 1827. 

Com a rubi'ica ele Sua Magestadc o Imperador. 

Conde de Valença. 

N. G4. -JUSTIÇA. - Errr t> DE JULHo DE 1.827. 

Concede bcneplacito para execução dos breves de nomeação do 
Bispo de Anemuria concessões c faculdades espirituacs. 

Exm. e Revm. St'.-Sua Magcstade o Imperador ma nela 
remetter a V. Ex. o hreve incluso da nomeação que o 
Santo Padre Leão Xll, ora Presidente na Universal 
Igreja deDaB, fez 1.le V. Ex. para Bispo ele Anemul'ia in 
partibus infideliwn, c coadjuctor do Bispo capellão mór, 
acompanhado dos breves de concessões e faculdades espi
rituaes,que são do costume. A todos os sobreditos breves 
ha o mesmo Augusto Senhor por bem acordar o seu 
imperial beneplacito e auxilio, para que se possam exe
cutar, com declaração porém que acêrca da Bulia de 
juramento deve V. Ex. ficar na iritclligencia de que, 
:sendo elle muito justo e necessario para tudo o que,res
peita aos direitos elo primado do Summo Pontífice, não 
seja nnnca visto fazer o menor prejuízo aos da tmpora
lidadc da Corôa deste Impcrio para dcsnaturalisar a 
V. Ex. das obrigações de suhdito do mesmo Senhor, c 
ficar in!Jahilitado para possnir beneficios que sómentc 
são pcrmittidos aos naturaes do Imperio. 

Deus Guarde a Ex. Paço em o de Julho de 1827.
Conde de Valença.-Sr. Bispo de Anemnria, coaéljuctor 
do Bispo capellão-mór. 
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N. 65. -1\IAlUNHA.- El\1 1.1 DE JULHO DE 1827. 

1\Ianda que os saques de letras da junta da esquadra do Rio da 
Prata sejam feitos directamente sobre a Intendencia da Mari· 
n h a uesta Côrte. 

Illm. e Ex.m. St'. -Sua Magestade o Imperador~ h a por 
bem, que cessem de uma vez os saques de letras ela 
Junta dessa esquadra sobre o Thesouro Publico, e o 
Banco do Brazil~ para occorrer ahi ás respectivas des
pezas, ordenando que de ora em diante se façam taes 
saques sómento sobre a Intendencia da .Marinha desta 
Cc)rto, por onde serão aceitos e pagos, convindo porém 
que as letras venham com o maior prazo possi vel, para 
que se não falte ao seu pagamento nos uevidos tempos, 
o que outrosim, reduzindo V. Ex.. as mesmas despezas 
ao necessario (sem todavia h a ver falta alguma, pelo que 
toca ao bom aprovisionamento dos na v i os, e guarnições 
em elfectivo serviço), se limitem o~ saques pela impor
tancia daquellos objcclos, que não possam ser daqui 
fornecidos opportunamen te pela referida In tenclencia, 
por onJe além disso se farão, sempre que fôr possível, 
remessas ele clinhciro, como V. Ex. ponderou ser mais 
vantajoso ao ser-viço nacional e imperial. Bem certo ele 
que ao rcconhccülo zelo de V. Ex. nada escapará do que 
convir possa aos interesses da Fazenda Publica, com 
tudo lembrarei sempre a V. Ex. que o numero dos Offi
ciaes pertencentes á Armada que fôr preciso ter empre
gados a h i em terra, seja o menor possível, devendo 
V. Ex. no caso de não precisar do serviço de algum delles 
nessa esqua<lra remettel-os para esta Côrte: o que tudo 
participo a V. Ex. para sua intclligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
H de Julho de 1827. - Marquez drJ Maceió - Sr. Barão 
do Rio da Prata commamlante das Forcaf) navaes no Rio 
da Prata. • 

N. ()().-FAZE NUA.- E:u H JJE J OLHO DE 18~7. 

l\Janàa abonar aos guardas da Alfandega desta cilladc uma gra
tificação IJUando rondarem. 

Sua Magestade o Imperador houve por bem deter .... 
miuar pu r sna immer.lia ta Hcsolução de ü do corrente 
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mez, tomada em con.sulb. do Conselho da Fazenda de 8 
de Janeiro deste anno, e em deferimento á supplica que 
fizeram os guardas da Alfandega desta Cidade sobre a 
qual Vm. informou em 25 de Setembro do anno pass:1do, 
que lhes srja abonada quando rondarem a gTtJtificaçiTo 
que venciam c estava designada., O que Vm. assim ficará 
entendendo para se regular nesta matcria. 

Rio de Janeiro em 1.1 de Julho de 1827.- .Marquez de 
Queluz.-Sr. Juiz tla Alfanclega interino. 

N. G7.-FAZENDA.-EM H DE JULHO DE 1827. 

Manda cobrar o imposto de i2nsoo sómente das embarcações 
nacionaes. 

O Administrador de diversas rendas nacionaes fique 
na intelligencia de quo Sua Magcstade o Imperador em 
resolução de 5 Jo corrente mez tomada sohre consulta 
do Conselho da Fnonda ele 12 de Mar'ço ultimo, quo 
mandou proceder acêrca de deverem ou não pagar ;;s 
embarcações estrangeiras o imposto de i26800, esta
belecido no~ 3. o do Alvará de 20 de Outubro de 1812: 
houve por bem determinar a arrecadação pelo que toca 
ás embarcações nacionaes só mente em quanto o contrario 
se não mandar em virtude de lei competente, ficanuo 
por esta razão sem effeito a sua representação do fj de 
Julho do anno passado. 

Rio ele Janeiro em li de Julho Llc 18'i7. -lJ;Iarquez de 
Qneluz. 

d'\:A:.F\:J~ 

N. (jt;,- IMPElUO.-El\1 18 DE JULHO DE 18~7. 

Nomea o Presidente c mais membros da Dircr.tol'ia ela Socicclado 
Anx_iliatlora tla Industri:t Naricnal. 

Sua l\Ia~rcsL1de o Imperador, tomando em considcraç;Io 
o que V. S. lhe rt'l1resentou.sobrc a necessidade de ser 
installa<l:l nesta C6rtc a Sociedade Auxiliaclora da ln
dustrin Nacional, cujos estatutos merc,:eram a sua im· 
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rial approvação, afim de promover-se, quanto antes, a 
acquisição c uso das marhinas a que rlla se destina: ha 
por bem nomear p:1ra Presidente da dita sociedade ao 
Visconde de Alc:1ntara, para Vice-Presidente ao Briga
deiro Francisco Cordeiro da Silva Torres, para Secreta
rio a V. S., e para Thcsoureiro a João Fernandes Lopes, 
devendo servir cle funccionarios adjuntos José Alexandre 
Carneiro Leão, João Rodrigues Pereira de Almeida, o 
capitão enp:enheiro Domingos Monteiro, o tenente do 
artilharia Manoel José Onofre e João Francisco Madu
reira Par:t. E quanto á sala ele que a referida sociedade 
precisa par a fazer as su:1s sessões, o mesmo Augusto 
Senhor se J.ignará, em tempo opportuno, declarar a que 
poderá para esse fim ser destinada em algum dos pred i os 
nacionaes. O que participo~ V. S. p:ua sua intelligencia. 

DeusGuartle a V. S.-Paço em l8tlcJulhode1827.
Visconde de S. Leopoldo.- Sr. lgn~tcio Alves Pinto de 
Almeida. 

N. 69.-GUERRA .-El\1 18 DE JCLHO DE 1827. 1 

Sobre pagamento de soldos ás praças reformadas. 

Havendo Sua :Magcstnde o Imperador resolvido em 
addi tamen to ao A viso de 9 de Agosto do anno an tece
deu te sobre pagamento de soldo aos reformados desde 
sargento até soldado, que taes praças, não sejam obriga
das a comparecer na Thesouraria geral das tropas senão -
de seis em seis mezes, devendo os commanclantes dos cor
pos exigir dellas certidão de vida passada pelos vigarios, 
ou commandan tes elos J is trietos, aonde residirem, par a 
os metter no respectivo prot ; tenho de o communicar a 
V. S. a par a seu conhecimento, c expedição das ordens 
precisas, ílcando na intelligencia de que o mesmo se com
munica ao Thesoureiro geral das tropas. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 18 de Jullw ele 1827. 
-Conde de Lages ,-Sr. Governador das Armas. 
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N. 70.-GUERRA.-EJU 2:l DS JULHO DE 1827. 

Sobre o abono das dospezas feitas pelos corpos com o sustellto de 
recrutas conservados em custodia. 

Conformando-se Sua 1\fagcstade o Imperador com a 
proposta do Major encarregado da repartição do quartel 
mestre general, sobre o methodo de se abonarem aos 
corpos ela Côrte as despezas que clles fizerem pelos seus 
ranchos com o sustento de individuas, que sendo recru
tados são conservados em custoll ia até se clecicl ir se 
devem ou não assentar praça ; ha por bem determinar, 
que semelhantes despezas sejam abonadas pelo commissa
riaelo geral do Exercito, á vista das relações, que apre
sentarem os respectivos com mandantes dos corpos onde 
se fizerem taes depositas. O que participo a V. S. para 
seu conhecimento e execução, remettendo já aqui inclu
s::~s as duas relaçõees elo 1.0 corpo de artilharia de posição 
de 1. a linha do Exercito, para serem satisfeitas. 

Deus Guarde a V. S. -Paço em 23 ele Julho de 1827.
Conde de f,rrges. -Sr. Coinmissario Geral do Exer
ci to. 

N. 71.-GUERRA .-ElU 24, DE JUUIO DE 1827. 

Sobre o pagamento de alugueis de casas occupadas por Officiaos 
do Exercito, a quem se manda dar quartel á custa da Fa
zenda Publica. 

Sendo mui conveniente fixar uma regra certa sobre 
o meio porque se deva na Thesouraria geral das tropas da 
Côrte, sem dependencia de ordem particular e positiva, 
proceder ao pagamento de ai ugueis de casas occupaclas por 
Officiaes do exercito,a quem se manda dar quartel á custa 
da Fazenda Publica; houve Sua 1\fagrsta<le o Imperador, 
por bem resolver, que na referida est<lção se proceda ao 
pagamento de casas assim occupadas, á vista de atlestação 
que deverão apresentar os proprietarios ou seus pro
curadores, passada pelo Major encarregado da repartição 
do quartel mestre general, ou por quem fizer suas vezes, 
na qual se declare o nome do proprietario, e do ofilcial 
ex is tente na casa, o dia em que foi occupada, e bem 
assim o preço do aluguel mensal, ficando a cargo do re
ferido major fazer constar á Thcsouraria quando taes 
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casas se dcsor.cupam. O que participo a Vm. para seu 
conhccimen to c execução na parte que lhe toei!. 

Deus Guarde a Vm. Paco em 24 de Julho de 1827.
Conde de Lages. - Sr. Th'esoureiro geral das Tropas. 

N. 72. -EVIPER[() .-Pnonslo DA l\IESA DO DESEl\HL\fi.GO 

DO PAÇO.-E!\1 27 DE JULHO DE !827. 

Ot'ilena que a Camara :Municipal da cidade de Porto Alegre de
clare sem cffeito o edital de 3) de Julho de f82õ que impediu 
o livre gyro e venda dos productos da lavoura. 

D. Pedro~ pela graça de Deus, e Unanime Acclama
ção dos Povos. Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brazil. Faço saber a vós, Juiz de Fóra 
Presillen te, Vereadores e mais Officiacs ela Camara da 
cidade de Porto Alegre, que sendo-me presente, em 
consulta ela Mesa do Dosembargo do Paço, o olllcio 
do Presidente dessa provinda, na data ele 7 de Outu
bro do anno proximo passado, servindo de informação 
ao requerimento dos lavradores do distl'ido da frcgue
zia de S:~~1ta Anna, supplicanclo, pelos motivos nelle 
expendidos, a faculdade de venderem livremente os 
protluctos de suas lavouras c industria, quando, aonde 
e a quem lhes conviesse, sem sujeição a qu~llqucr taxa 
ou restricção~ ficando assim sem e1Ieito o edital dessa 
Camara de 30 ele .Julho ele l82õ? que lhes impediu o livre 
gyro e venda das snas producções,procurando conduzi l-os 
a uma venda forçada c em logarcs determinados, o que 
era clirectamcntc opposto ao art. 22 elo tit. 8. 0 da Cons
tituição de..;tc Imperio ; c vistas as informações que por 
cópia ~tcompanltúram o predito officio do Ouvidor res
pectivo e dessa Camara, sobre que tullo foi ouvido o 
DcscmiJ:trgador Procura(lor da Coróa? Soberania e Fazen
da Nacional, e o mais que se me ex pendeu na menciona
da consulta, n::~ qual se ponderou que o supracitado 
edital, além de não produzir o etieito de utilidade publica 
a que se propóz, excedia tambem a jurisdicção actua1 
elas Camaras, em qnanto irnpecle aos lavradores o livre 
gyro c vendas das suas proclurções, e os obriga a vendê l-as 
em l oga res determinados, o que direc tamen te se oppu
nha á 1 i herdade do com merciu e á trleni tu de que a Cons
tituição politica deste Imperio garante a todos os cida
dãos ; c conformando-me com o parecer ela mencionada 
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consulta, por minha immmeuiata resolução ele 211 ele 
Março do corrente anno : hei por bem o'rdenar-vos 
casseis e declareis de nenhum effeitó aquelle c<lilal ele 
~30 de Julho de 1825, para que por cllc se não proceda 
mais, e afim de que a cada um seja livre o vender os 
productos do sua lavoura e induslria como lhe convier, 
sem taxa,ou restricção alguma, dcvenllo porém ser an
nullados pelos meios competentes, c com as fórmas judi
CÜICS estabelecidas pela lei, os processos que tiverem 
nascido da falta de obscrvancia a scmelhan te edital ; o 
que assim tereis cntendiclo e cumprireis, fazendo re
gistrar esta provisão nos livros dessa Camara, para 
todo o tempo constar esta minha imperial resolução, 
dando depois conta A referida 1\Iesa do Desembargo do 
Paço de assim o haverdes cumprido. O Imperador 
Constitucional e Defensor Perpetuo do Imperio do Brazil 
o mandou por seu cspeci~d m:1ndado, pelos Ministros 
abaixo assignados, do seu Conselho c seus Desembarga
dores do Paço. -Henrique Anastacío de Novaes a fez no 
Rio de Janeiro aos 27 de Julho de 1827,6. o da lndcpen
dencia e do lmperio.-José Cêletano de Anclrêlde Pinto a 
fez escrever .-Dr. Antonio José de Miranda.-José Al
bano Fragoso. 

N. 73.-GUERRA.- CoNSULTA no coNsEuro surnEl\IO 

lUILITAR DE 30 DE JULHO DE 1827. 

Sobre o metllodo de partilhar as prezas· feitas pelo exercito. 

Sobre o officio do Tenente General Marquez de Barba
cena, no qual pede esclarecimentos sobre o methodo de 
partilhar as prrzas feitas pelo Exercito. 

Expô e o Conselho que o regimento ela vedoria, con
tadoria c pagildoria elo Exerci to de 29 ele Agosto ele lü~õ, 
chamado das fronteiras, determina que a distribuição 
das prezas se faça pela fórma seguinte : Logo que algu
ma fôr trazida a alguma elas praças das fronteiras, será 
entregue ao Almoxarife respectivo, e inventariada por 
ordem do Vedor geral se fôr julgada por boa, isto é, 
não sendo tle portuguezes, nem feita em ter ri to rio por
tuguez, se venderá logo em almoeda por pregões, lança
elos com tambores, se tiver sido feita pela infantaria, e 
com trombetas se pela cavallaria. Do producto mandará 



DO GOYERNO. 169 

o Auditor geral deduzir, primejro os gastos feitos com a 
preza, depois (o que foi derogaclo por leis c ordens pos
teriores) o quinto que per~ence a Sua Magestacle, como 
a Rei e senhor natural, e que o Vedo r geral cuid3 r á 1c 
fazer en trcgar ~ e carregar em receita ao Pagador ge
ral: O remanescente ela preza se repartirá pelos offi
eiaes e soldados que a tiverem feito á proporção do soldo 
ue cada um c ao cabo della em dobro: ao Governador 
das armas, ao Mestre de campo geral, e General de 
cavallaria, quando tiver sido feita por tropas de cava !lo, 
se lhe dará tambem sua joia quanto baste para mostrar 
reconhecimento de serem superiores: O Auditor geral 
terá pelo dito trabalho outro tanto quanto tocar a llous 
soldados: Os militares mortos na peleja serão reputa
dos como vivos, c a porção que lhes tocar se dPpositará 
para sufJragios, e para seus herdeiros: Se algum occul
tar alguma cousa da preza, será privado da sua parte, c 
gravemente punido» Capítulos 78 c 79. 

Porém como naquella Província de S. Pedro adop
tasse o Tenente General, Jão Henrique de Bolm o mc
thodo de repartir as prezas, extracto elas memorias do 
Marquez ele Santa Cruz, que seguiu com curta differença 
nas ultimas campanhas o Conde do Rio Pardo D. Diogo 
de Souza: Parece ao Conselho que subsista~ emquanto se 
não promulgar nova legislação a este respeito, o systoma 
consagrado pela pratica de meio seculo e que consta da 
ordem do dia 17 de Fevereiro de !8!2 do referido Conde 
General, authenticada por dous membros do Conselho 
que serviram as suas ordens. 

RESOLUÇÃO. 

Como parece. Paço 30 de Julho de 1827. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Conde de Lages. 

ORDEM DO DIA A QUE SE REFERE O PARECER DO CONSELHO. 

Quartel General ele Maldonado a i 7 de Fcverei r o ele 
!8!2.- Ordem do dia. 

Não havendo até ao presente resolução alguma fixa 
sobre apprehensões que possam fazer as tropas do meu 
commando aos inimigos da corôa de Portugal, e persua-

n-r.r.rsõEs DE i827. 22 
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clido que scd conforme á intenção soberana do Principn 
Regente Nosso Senhor, se estenda em beneficio commum 
destas tropas o disposto no ~ 10 do alvará do 29 de 
A,gosto ele 1808, que deu nova fórma á legião, e mais 
rorpos da capitania de S. Paulo, auxiliares da elo Rio 
Grande, e attenuendo quo o mesmo :ilvará não comprc
hendc nas gratificações alguns armamentos e muni
ções nem cavalhadas, lJoiatlas, carretas e gados, que 
ditficultosamente podem achar compradores nestas 
campanhas, quando não é menos util á Fazenda Heal, e 
ás partes interessadas, se reservem para o serviço e 
remonte uo Exercito, estabelcccmlo-lhcs preços deter
minados a cada classe em geral; Ordeno que tuclas as 
supra mencionadas a pprehensões feitas aos inimigos do 
Estado pelas tropas do Exercito do meu commando, re .. 
guiares ou milicianas, em ,corpo ou por destacamento, 
lhes fiquem lcgitimamfmte portencenuo; exceptuando 
11orém o que respeita aos armamentos, munições, tro
pltéos, instrumentos bellicos, cavalhadas, boiadas, car
retas, c gados, que ao recebimento pelos commissarios 
de transportes, e munições de bocca e guerra de cada 
columna, a que o General em chefe as destinar, lhe serão 
immediatamente satisfeitas da caixa militar da mesma 
columna da fórma seguinte: 
Por espingarda com bnyonrta .......•........ 
Clavina, ou rspingarda sem dita .....•....... 
Peças de artilharia (le qualquer calibre ....... . 
B:mdeiras, ou estandartes .................. . 
Cacb pistola de uni forme .....•.............. 
Espada com bainha de ferro .................. . 
Dita de uniforme de di ta de couro ........... . 
Pol v ora em razão de cada arroba ............ . 
Bala ele artilharia de todos os calibres .......• 
Caixa de guerra, timbale, ou clarim ......... . 
Cêtda cavallo app:lrelhado .................... . 
Dito bom e não apparelhado .............•... 
Dito 1naeota ............................... . 
Dito rodomão ou potro ..................... . 
Celrreta .............. , ............ o •••• • ••••• 

Bois de earro .... o •••••••••••••••••••••••••• 

N ovilltos para carnear ...........•.....•...•. 
Vaccas pelra carnear ............... o ••••••••• 

46800 
4~000 

/i8b000 
486000 
2~000 
46000 
26000 
6.~000 

XiOO 
31)000 

20~000 
26000 

b800 
l\;'500 

2õ6600 
16600 
ssoo 
~õOO 

Cumprindo tamlwm determinar a parte~ que, tanto 
destas gratificações, como do producto das mais toma
dias, deve tocar a cada uma das pessoas effectivamen te 
em pregadas no sen iço activo do Exerci to, e não outra 
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alguma, c a enjo respeito~ por falta de resolução, con
Yem seguir, com algumas pequenas cliffercnças a pra
tica adaptada neste continente, em outra semelhante 
conjunctura, pelo Exm. General em chefe, João Henri
que de Bohn, e deduzido das mcmorias elo Marquez ele 
Santa Cruz. Declaro que o General em chefe rccchcrã, 10 
partes, que desLle já cêllo em favor das famílias dos 
militares, que morrerem em qualquer acção. para lhes 
serem clistrilmidas na fórma alJaixo especificada. Os 
Srs. Gcneracs, commandantcs das column<Js, 8 partes. 
Os Srs. Gcneraes, c Coroneis comm(lnLlan tes de corpos, 
()partes. Cacla um outro oftlci(ll superior, rJ part(~S. 
Capitães, 4, suballernos, 3, inferiores, 2, trom!Jclas, 
tambores, soldados, e musico:~, 1. 

N. B. Lo Os emprcp:ados em officios civis no Exerci
to, tendo patentes, cobr(lrão as partes que por c~ta tari
fa tocarem aos seus postos, c sendo paisanos, p:~rcebcrão, 
os commissarios como capi tãrs, c os escrivães c amanuen
ses c fieis, como suba !ternos. 2.0 Os incl i viduos que 
fallcccrem nas acções, c logo depois por feridas nclla 
recebidas, e antes de sc.llaver procedido a entrega das 
prezas, serão consitleraclos como se existis:;em. As par
tes que lhes tocarem na divisão, cobrarão as c0ixas 
militares elas columnas aonde elles pertenciam, para se 
entregarem~ como l1eranças suas, ás viuvas nu tlliJas, c 
não deixando umas nem outras, aos hrn1eiros mais 
proximos, precedendo para a cobrança uma justificação 
summarissim(l? perante o Sr. General commamlantc da 
columna, c ordem do General em chefe; 3. 0 As pessoas, 
que entrarem na acção, vencerão partes triiJlicadas das 
que pela tarifa acima competiriam ao seu posto c praç.1s, 
se nas ditas :-~cções não estivessem; 4. 0 A gratificação 
concodicla pela preza de bandeiras, ou estandartes, não 
entrará em repartição, c será en trcguc a quem a !lzer. 
Afim de que na repartição das gratificações arrui mrn
ciona<Jas, e do prouucto por outras tomadias, se pro
ceda com toda a cxarção de maior brevidade o Ge
neral em chefe, c, na anscncia dellc, o Sr. General, ou 
outro official encarregado do commando de tropas sepa
radas nomeará logo depois da acção, ou acontec:imento 
de tomadi<~, uma deputação de trinta offieiaes superiores 
c um capitilo~ para cuidar na arrecadação, descripção, 
guarda, c venda do que se houve!' apprehenrlido, a qual 
finalis:nú no prccizo termo de oito (lias, con lados inclusi~ 
varncnte dcscle o dia <la nomeação: e a mesma dPputa
ção formalisará logo depois, nos primeiros tres dias 
consecutivos, a conta da parte que a cada individuo 
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tocar, e a enviará ao General em chefe, ou a quem o 
substituir, para lJaver ue o despachar, e so proceder 
immediamentc ao pontua] pagamentodellas. o=' senho
res Marechaos ele campo, comm:mdantcs das columnas, 
f a rã o publicar e registrar, o executar o clispos to nesta 
minha ordem. (Assig·naclo) D. Diogo ele Souza. 

N. 74..-FAZENDA-EM 4 DE AOOSTO DE 1827. 

Remette a tarifa das avaliações dos generos de importação. 

O Marquez ele Queluz, do Conselho de Sua l\fagestade 
o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacional: 
Faço saber á Junt'a da Fazenda ela provi ncia ... : que 
com esta se lhe enviam quatro exemplares ela pauta 
das avaliações dos generos que se importam para o 
Imperio, (*) corn os artigos addicionaes, e conecções 
que ultimamente se lhe fizeram, afim de serem deslri
buidos pelas Estações com potentes, e se regularem no 
recebimento dos direitos, ficando a mesma Junta na in
telligencia, de que toda e qualquer alteração que occor
rer, cada seis mezes, e por isso se proceda a nova re
impressão, mais aproximada ao estado de perfeição, 
como se ordenou ao Juiz da Alfandega desta C6rte, a 18 
do mezde Junho, se lhe enviaram as ditas reformaslpara 
igualmente ahi terem effeito. O que assim cumprirá, e 
fará constar aonde convier .-Albino Nunes de Aguiar a 
fez no Rio de Janeiro em 4 de Agosto de 1827.- Mar
cellino Antonio de Souza, a fez escrever.- Marque.z de 
Queluz. 

N. 75-FAZENDA-EM li DE AGOSTO DE 1827. 

Manda observar na Mesa da inspecção do algodão do Rio Grande 
do Norte as instrucções dadas á Mesa do algodão de Pernam· 
buco . 

. O Marquez ele Queluz, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador ,Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 

(*) A tarifa a que se refere esta ordem, está impressa com o 
aviso n. 0 58 de f8 de Junho ultimo. 
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da Fazenda c Presidente do Thesouro Nacional: Faço 
saber á Junta da Fazenda da Provinciá do Rio Grande do 
Norte: que Sua .Magestade o Imperador por sua Im
media ta Hesolução de 30 de Julho antecedente, tomada 
em consulta do Conselho da Fazenda solJrc o officio dessa 
Junta ele 26 de Abril do anno findo, acompanhada das 
instrucções que approvára, offerecidas pelo respectivo 
Presidente, para a Mesa da lnspecção do algodão dessa 
cidade: houve por bem ordenar, que se observem as 
instrucções dadas á Mesa da Inspecção ele Pernambuco 
exigindo-as officialmente da Junta da Fazenda daquella 
província, ílcando de nenhum etieito as que indevida
mente essa Junta admittiu. O que assim fielmente exe
cutará.--. Alexandre José Ferreira Braga a fez no Rio de 
Janeiro em 14 de Agosto de 1827.- Marcellino Antonio 
de Souza, a fez escrever.- ~1arquez de Queluz. 

N. 76.-.MARINHA-E~I :iG DE AGOSTO DE 1827. 

EstalJelcce o que se deve praticar com os pedidos· de sobresalentes 
de qualquer embarcação de guerra. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua Magcstade o Imperador, tendo 
em vista a melhor ordem do serviço, determina que todas 
as vezes que de qualquer cmbareação de guerra se pecl irem 
solJresalentes sem designar a quantidade e qualid::tde dos 
generos pedidos, haja de organizar-se na competente es
la(:ão uma relação Jaquelles que lhe competirem con
forme os mezes da viagem para que se destinar, a qual 
deverá ser remettida ao Cornmandante ele tal embar
cação, afim de que elle possa, no acto da recepção a 
bordo, proceder ao ncccssario exame e mais diligencias 
da lei; e que, outro sim, quando por motivo de des
pacho ou por outra causa justificatla, deixar de se en
tregar algum genero dos requisitados em guias, ou 
mrsmo ~e cler maior ou menor porção do que a pedida, c 
ainda um gcnero para substituir a outro; de tudo se 
lavre igualmente minuta pat'a tamhem enviar-se ao Com
mandante, fic<mdo este assim llalJilitado para reconhecer 
se a seu bordo se receberam todos os generos sahidos dos 
armazens, 'evitando-se os almsos que uo contrario se se
guiriam em prejuízo da .F'aZl'HCb e serviço nacional e im-
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perial. O que participo a V. Ex. para sua intclligencia c 
execução na parte que lhe toua. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do H.io Lle Janeiro em 
16 de Agosto de 1827.- Marquez de Maceió. -Sr. Prc
sillcntc ela Província de."' •. 

N. 77.-FAZENDA.-El\I 21 DE AGOSTO DE 1827. 

Manda imprimir as guias de café que se exporta pela provincia 
de l\linas Geraes. 

O l\Ia rquez de Que luz, do Conselho de Sua Magcstado o 
Imperador, Ministro c Secretario de Estauo dos Negocias 
da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacional:- Faço 
saber á Junta da Fazenda da província de Itlinas Geraes~ 
que Sua Magestade o Imperador ha por bom determinar, 
que se mandem imprimir na typographia, que pre
sentemente trabalha na imperial cidade do Ouro Preto, 
todas as guias de café que se exporta dessa província para 
esta Côrte, como sc·pratica na província de S. Paulo, dei
xando-se nellas os claros precisos, para nos H.egistros, por 
onde transita este genero, se notarem as circumstan
cias nceessarias, que se usam nas manuscriptas, c que se 
vão enviando porções de semelhantes guias para os Llitos 
Hegistros, afim ele ora em diante por ellas constar com 
mais segurança e sem escrupulo de vicio, o que se ex· 
portar do dito gcnero, c não se fraudarem os clizimos 
respectivos na occasião do embarque para fóra do Im
per i o. O que se participa á mesma Junta para sua intel
ligencia e execução.- José Nunes Ferreira a fez no I\i o 
ue Janeiro em 21 de Agosto de 1.827.-João José Rodri
gues Vareiro a fez escrever.- Marquez de Queluz. 

" 

N. 78.-IJ\IPEIHO-E~I 21 DE AGOSTO DE l8'Z7. 

Antoriza a nomeação de um Thcsoureiro para os trab:tiiJos rla ex
tracção d::ts loterias da Santa Casa da Miscrlcordia desta Côrte. 

Foi preson te a Sua l\Iagcstado o Imperador a· represen
tação do Provedor e Mesa da Santa Casa da Misericordia 
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1lesla Côrte, de 13 do corrente, em que expõe que pela 
difficuldadc c augmento de trabalhos, que actualmente 
pesa sobre o Thewureiro da mesma Santa Casa, julga 
conveniente a nomeação de outro pal'a se encarrcgarsó
mente do que . é concernente á loteria : E manda o 
Mesmo Augusto Senhor pela Secretaria de Estado dos 
Negocias do Imperio participar-lhe que ha por hem 
approvar queJ se faça a dita nomeação na fórma pro
po:;ta. 

Palacio do Rio Je Janeiro em 21 llc Agosto de 1827.
Visconde de S. Leopoldo. 

N. 7ü.-MAHINHA.-E;u 22 DE .\.uosTo DE 1827. 

l\landa comprar o linho canhamo de producção das províncias do 
Rio Grande do Sul e Santa Catharina. 

llhn. c Exm. Sr.- Constando que nessa província ha 
inllivitluos que cultivam o linho canlwmo em pequena 
quantidade ; e convinllo promover-se quanto fôr pos
sível semelhante cultura, de que certamente resultarão 
vantagens ao serviço nacional e imperial: determina 
Sua Magestarle o Imperador, que pda Intendencia da 
Marinlta dessa mesma província se haja de comprar toda 
e qualquer porção daq uelle generu, que llhí se en
contrar, pagando-se mesmo por maior preço do que 
llquelle por que os lavr~ldores costumam vendei-o ; de
vendo prevenir-se a tacs lavradores que em virtnde das 
imperiacs ordens, se lhes farão todos os annos compras 
avultadas, afim ele que por este modo, e sem vio
lencia se animem elles a fazer maiores plantações com 
que possam prosperar as nos~as cordoarias; c cum
prindo igtulmente que o Intendente da Marinha a quem 
incumhe a observancia desta imperial determinação dô 
logo conta elo que sobre isto occorrcr ; arldicionando-llw 
quaesquer outras províucncins que fôr nec·rssi1rio da
rem-se a bem do oiJjrcto em qurstão ; ficando V. Ex., 
na intellig·cnda U.e que para pagamento tlo importe da 
compra ora oruenada, _poderá o referido Intendente 
saccar letras sobre a Intendencia da Marinha desta 
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Côrte. O que participo a V. Ex., para que nesta con
formidade expeça as ortlens necessarias. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Rio de Janeiro 
em 22 de Agosto de '1827.-Marquez de .. ~laceió.
Sr. Presidente da Província ele Santa Catharina. 

Nesta mesma conformidade e ela ta so omciou ao Pre
sidente da provinda de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

N. 80. -JUSTIÇA.-E;\1 23 DE AGOSTO DE 1827. 

Dá providencias para que terminem as contestações entre oCa
bido e o Bispo eleito e Governador do Bispado ele Pernambuco. 

Tendo-se queixado o Bispo e lei to de Pernambuco das 
contestações que tem experimentado da parte da Mesa 
da consciencia e ordens acêrca das attribuições e re
galias que na qualidade de Bispo eleito e Governador 
daquelle Bispado, lhe competem, segundo a constante 
pratica : manda Sua 1\lagestade o Imperador pela Secre· 
taria de Estado dos Negocias ela Justiça, que a referida 
mesa, havendo lei que regule as attribnições c prero
gativas assim do cabido, como do Bispo eleito, quando 
está investido no actual governo do Bispado a faça 
observar e p6r em inteira execução, e quando a não 
haja se regule pelo que estiver em uso, segundo a cons
tante pratica, e estylos observados de longo tempo,con
sultando, se necessario fôr, para se fixarem regras, que 
terminem com a possível brevidade tão odiosas contes
tações entre o mesmo Bispo e Cabido com grave damno 
do serviço da igreja e Llo publico. -

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Agosto de f~27. 
-Conde de Valença. 

N. 81.-ESTRANGEIROS.-El\1 1.0 DE SETEl\lBRO DE :1.827. 

Sohrc o processo dos manifeslos das mercadorias de origrm 
portugu rza. 

Tendo chegado a este porto varios navios vindos de 
llortugal, som l!Ue tenham trazido os documentos pre· 
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cisos para se conhecer a origem e nunufactura dos ge
neros portuguezes, e convindo tomar uma medida a 
este respeito, tenho ele recommenclar a Vm. por ordem 
de Sua MagesLJCle o lmpeeaclor, que haja de observar o 
seguinte, em que porá toda a sua vigilancb. Os des
pachos elas Alfandegas ele Portug·al devem ser todos nu
merados e cosidos uns aos outros, pondo-se na frente 
clellcs o nunifcsto original ele todo o carregamento de 
qualquer embarcação, assim como um documento do 
Juiz da Alfanclega passado no mesmo manifesto, em 
que declare que nacruella Alfan(lcga não se deram m::~ is 
despachos elo que os referidos no dito manifesto. Ji'cito 
isto assim c preparado deve soe entregue a Vm. para 
fazer os exames (JUC bem lhe parecer, devendo receber 
do mestre o juramento de que aquolla é toda a sua 
carga, cscrcvenuo este juramento no manifesto que 
ambos assignarão; o Vm. lavrará em cima desses papeis 
um certificado sellallo com as armas elo Imperio, autllcn-
1 icamlo que a c;uga daquelle navio manifestado nesse 
Consulado, é a que const::t t1o manifesto e despachos em 
numero ele tantos, c que todos aquelles generos c fa
zendas são de origem e manufactura portugueza, como 
provaram perantn Vm., á excepção elo taes artigo~, caso 
os haja, podendo Ym. além disso fazer as suas relações 
pJrliculares c observações e enviai-as a Alfandcga do 
destino do navio, para melhor conl1ecimcnto do ne
gocio. No porto onde não houver Consul IJrazilciro 
nesse Hcino ele Portugal~ devem vir todos os papeis 
pela fónna acima especificada, cumprinuo que o certi
ilcaclo de origem e manufactura seja passauo pela auu 
toridalle local~ semlo unido a Lodos os papeis, assim nu
merados, unidos uns aos outros. O que participo a 
Vm. para sua intelligoncia e execução, podendo fazer 
as reclamações que forem necessarias neste assumpto. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Bio ele Janeiro, 1. o ele 
Setembro de 1827 .-·Marque~ de Qu,eluz. -Sr. Consul 
Geral elo Bt·azil em Lisboa. 

d'\:F\:FI:P.~ 

N. 82.-l\IARINHA.-El\I ti DE SETEMBRO DE 1827. 

Hccommcnda a remessa de inclios para serem empregados no 
Arsenal da Marinha da Côrtc, e nos navios da armada nacional 
c imperial. 

Illm. e Exm. Sr.-Sendo nimiamente necessario que 
no serviço do Arsenal de ~farinha desta Côrle, c no dos 
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navios da armada nacional e imperial se empregue o 
maior numero possivel de índios; Manda Sua Ma
gestade o Imperador recommendu a V. Ex. a prompta 
remessa daquelles dos existentes nessa província que es
tiverem nas circumstancias de ser assim empregados 
conforme anteriormente se havia já ordenado por esta 
Secretaria de Estado. 

Deus Guarde V. Ex. -Pala cio do Rio de Janeiro em 
ü de Setembro de 1.827. -Marquez de Maceió. -·Sr. Pre
sidente da Provincia de .... 

N. 83.-MARINHA.-EM o DE SETEMBRO DE 1827. 

Determina a remessa regularmente do mappa indicado no 
art. 2. 0 do Alvará de i2 de Agosto de :1797. 

111m. e Exm. Sr.-Sua Magos ta de o Imperador de
termina que dando -se inteira execução ao art. 2. o do 
Alvará de-!2 de Agosto de 1797, se haja de formar na 
Repartição da Marinha dessa província, e remetter re
gularmente a esta Secretaria de Estado o mappa in
dicado no c i ta do artigo, á vista do qual se poderão 
melhor regular as providencias que convier darem-se 
a bem da mesma Repartição: o que participo a V. Ex. 
para sua intelligencia e devida execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
õ de Setembro de 1827 .-Marquez de Maceió.-Sr. Pre
sidente da Província de ••.• 

N. 8í.-ESTRANGEIROS.- E!U li DE SETEMBRO DE 1827. 

Dá instrucçõcs aos commissarios brazileiros para liquidação das 
reclamações entre o Brazil e PortugaJ. (:1.) 

Sua Magestade o Imperador manda remetter a Vm. 
para sua devida execução as instrucções juntas, em que 

(:1.) Por decreto de 20 de Fevereiro do corrente foram nomea
dos commissarios brazileiros José Antonio Lisboa, deputado da 
Junta do Commercio, e Fructuoso Luiz da Motta, negociante 
desta praça. 
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se acha marcado o modo porque devem proceder os 
commissarios brazi1eiros nas liquidações entre o Bra
zil e Portugal mencionadas nos arts. 6. o e 7. o do trata
do de 29 de Agosto de 182o. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 1.4 de Setembro 
de 1.827.- ftfarquez ele Queluz. ·- Sr. José Antonio 
Lisboa. 

lnst.rucções pelas quaesse hão de dirig·ir os com• 
missarios brazileiros nos t.rabalhos que de
vem t.er de companhia com os commissarios 
port.uguezes~ em execução do t.rat.ado cele
brado ent.re o IJrazil e Port.ugal~ para liqui
dação de Jlrejuizos causados mutuamente du
rant.c a guerra aos respectivos subdit.os. 

Art. L o O trabalho da commissão deve ser, segun
do a letra do tratado, examinar a materia dos arts. 6. 0 

e 7. ~ Llo mesmo, isto é, decitlir as reclamações que llrc 
forem apresentadas uentro de um anno depois de sua 
installação, pelos proprictarios ou seus bastantes pro
curadores autorizados na fórma de direito. 

Para isso se farão avisos circulares por todas as 
províncias do Imperio. A commissão organisará o pla
no c methoclo de seus trabalhos. 

Art. 2. o As recl::1mações devem ser feitas com toda a 
clareza c precisão, e sustentadas em ti tu los proba to
rios prescriptos pelas leis e com as legalisações das au
tori<Jades competentes, sob pena de não terem defe
rimento. 

Art. 3. o O deferimento ás reclamações deve começar 
por fixar bem a natureza dellas, istG é: 1. 0 , decidir 
se estão litteral ou virtualmcn te comprehendiclas nos 
dous arts. 6. 0 e 7. 0 do tratado; 2. 0 se são justas, isto 
é, se dos factos expendidos resulta obrigação aos res
pectivos Governos de restituição ou indemnização no 
sentido e espirito do tratado, e qual dos dous expe~ 
di entes será preferido. 

Art. 4. 0 As decisões passarão pela pluralidade ele 
votos, c no caso de empate, será convidado o represen
tante da nação mediadora a ir assistir c desempatar, 
e só l}esle caso terá lagar o chamamento nelle. 

Art. ti.~ Como a disposição do art. 6. c começou a ex
ecutar-se logo depois da publicação do tra tatlo, e a resti
tuição das propriedades sequestradas deve estar na maior 
parte feita, nenhum embaraço ha que clla se continue 
a fazer da mesma sorte, visto o incommodo o clespeza 
que deve causar aos in tcrcssados o mandarem suas re~ 
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clamações elas províncias para esta capital, sal v o com
tudo a IilJrrdadc de o fazer se quizerem. 

Art. 6. o Quando se falia em propriedades sequestra
das ou conflscatl<Js, deve-se entender que a palavra con
Hscadas é synonimo d;1 primeira, as quacs ambas expri
mem sequestro feito a t1tulo de rcprcsalias, como se 
costuma por occ:1sião de guerra, que é a hypotllcse elo 
tratado. O conílsco designa uma pena, a qual não tem 
rcs ti tuição, salvo em sentença por juizo criminal. 

Art. 7. o As reclamações de que falla o art. 7. o são ele 
embarcações aprezacJas pelas forças marítimas respec~ 
tivJs~ e por isso é preciso analysar bem essas r cela ma
(Ões para uescobrir se ellas estão na verdadeira cspccic, 
não podendo entrar nclla embarcações que os propric
tarios abandonassem nos di1Iercntcs portos por arrc
eciarem desordens popula rcs, ou por outro qualquer mo
ti v o; e hem assim aqucllas que, lendo sido a prezadas, 
foram depois relaxadas, c os proprietarios as abandona
ram muito ele proposito. 

Art. 8. o Quando nos ditos artigos se falla em restitui
ção ou inclcmnização em IJoa fé se deve entender que a 
restituição é a regra, a indemnizilção supplemento, 
t}uanclo houver emb:uaço para a restituição. Assim se 
procederá sempre. 

Art. 9. o Da I e lra c espiri to <1o trata elo é a todas as 
luzes claro que os dous Governos tiveram particular
mente em vista reparar os estragos que soffreram seus 
respectivos subditos com a guerra. 

E' portanto entendido que entram (e com muito mais 
razão) em linha ele conta, para serem devida e reciproca
mente pagos, aquellcs estragos que soffreram os sub
ditos das duas nações, causados pela força armada muito 
acintcmente c sem utilidade para as operações milita~ 
rcs, c só por vingança eon tra cidadãos pacificas, pela dif
fcrcnça de suas opiniões poli ticas~ o quo é in contes ta
vel mente contrario ás leis da guerra e ao direito elas 
gentes universal. Todas as reclamações deste genero 
serão recebidas e deferidas segundo seu merecimento. 

Art. 10. Não ha juros a reclamar por nenhuma pro
priedade restituüla ou inclcmnizações equivalentes. 

Não foram expressamente estipulados em uma con
venção amigavel, como serü1 neeessario c ha muito 
boas razões p<:~ra não ter tido Jogar tal estipulação. 
Não está em paridade de razão o quo se mandou pra
ticar a rcspei_to das propriedades sequestradas a titulo 
de represalias, segundo o direi to das gentes. 
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Art. 11. Não são comprnhendidos nos ditos dous ar
tigos para merecerem inücmnizações, c menos ainda 
restituição, os officios que possuíssem os respectivos 
subcli tos, uma vez que com a separação das duas co
róas preferissem positivamente o partido contrario ao 
paiz onclc tinham esses officios, retiram1o-se delle para 
o outro, porque em tal easo podem apenas ter direito 
a pedir indemnizações ao Governo do pa iz qne pre
feriram; além do que a letra dG tratado é clara fal
bndo sómente de propriedades ele raiz, moveis e acçõcs 
(isto é, creu i tos, letras, heranças, etc.), c de perdas cau
sadas por factos elos lJclli~·crantes. · 

Art. 12. 0:; dous secretarias dividirão entre si os 
trabalhos, não trabalhando promíscua c altrrnallamenlc 
sobre as mesmas materias, mas occupando-sc calla 
um de seu ramo difl'crcn te. 

Art. 13. A commissão dará conta ao Governo, por 
esta Secretaria ele Estado dos Ncgccios Estrangeiros, 
dos seus trabalhos mensacs em resumo, c terú eui~ 
dado em que a escripturaçiTo snja claro. c ex:acta. 

Palacio do Rio de Jauciro em 3 de Setembro de 1827.
Marquez de Queluz. 

N. 85.-JUSTIÇA- EJI 17 DK SETK~mno DE 1827. 

nccommenda a liltcral observancia do art. 3~ da Lei de 20 dr 
Outubro de !823. 

lllm. e Exm. Sr.-Sua Magestadc o Imperador, queren
do fazer manter em toda a sua plenitude a independcncia 
elo poder judicial marcada naConstituição, c prevenir ao 
mesmo tempo que os Magistrados, por abuso da auto
rhlndc que lhes 6 conilacla, vexem os povos, e lleixem de 
lhes fazer prompta justiça; c persuadido que p:~ra se 
conseguirem cstus Llous Hns muito convirú não só que o 
art. 3í rla Carta de Lei dü 20 de Outubro Lle 182:3 seja fiel 
c rcstrictamente observado pelos Presidentes e Conselhos 
das províncias, para não acontecer, pela falta de ver
dadeira intelligencia dclle, ou talvez por eiTeitos de 
intrigas e partidos, serem os Juizes suspensos do ex
ercício de suas funcções sem se verillearcm as cir
cun~slancias mencionadas no sobredito artigo, como 
tem jú succedido em algumas províncias, mas tam-
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bem que o Governo tenha um perfeito e particular 
conhecimento da conducta dos mesmos magistrados, 
para os fazer processar e punir legalmente logo que 
elles, por malversações, ou quaesquer outros actos, 
se constituam dignos disso: manda recommendar a 
V. Ex., debaixo da sua maior responsabilidade, as
sim a li tteral observancia do citado art. 3~, que tem 
marcado os unicos casos em que, ouvido o Conselho, 
poderá V. Ex. suspender os magistrados do exerci
cio de seus lagares, dando parte immediatamente por 
esta Secretaria do Estado, c rcmettendo os autos com
probatorios da urgencia e necessidade da suspensão ao 
Tribunal competente, como a maior vigilancia na con
ducta de cada um dos mesmos magistrados, para dar 
conta immediatamente dos abusos ou quaesquer outros 
procedimentos delles contrarias á boa administração 
da justiça, afim de se darem com promptidão as ordens 
que forem convenientes para serem legalmente sus
pensos e punidos com o maior rigor elas leis, espe
rando o mesmo Augusto Senhor do zelo de V. Ex., a bem 
do serviço publico a mais prompta e fiel execução destas 
suas imperiacs determinações. 

Deus Guardo a V. Ex. - Palacio do Rio do Janeiro em 
17 de Setembro de 1.8::270- Conde de Valença.- Sr o Presi
dente da província de ... 

No 86.-ESTRANGEIROS.-El\117 DE SETEl\IBRO DE 1827. 

Sobre os manifestos dos navios francezeso 

Para melhor execução do art. 1.9 do Tratado de 8 de 
Janeiro de 1826, concluído entre este lmperio e a França, 
convem que no manifesto original que cobre todos os 
documentos, Vm. escreva o juramento que o mestre ou 
capitão prestou nas suas mãos, de que aquelle é todo o 
carregamento do navio em questão, e que nada mais con
duz, e recebeu a seu bordo, e ambos assignarão este ju
ramento. Feito isto deverá Vm. em cima deste mani
fe.sto, e de todos os papeis juntos, unir-lhes uma folha 
de papel com as armas do Imperio, e nella exarar um 
certificado seu, em que declare que a carga daquelle 
navio, é a que consta de tantos despachos da Alfandega 
de numeros tantos e tantos, todos verdadeiros e que vão 
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juntos e cosidos, c que as mercadorias nelles contidas, 
são todas de origem e manufactura franceza, como foi 
provado perante Vm., á excepção de taes e taes que são 
estrangeiros (isto,quando algumas hajam desta natureza), 
e assignará este documento. Posteriormente deverá Vm. 
enviar em particular as relações que bem lhe parecer á 
Alfandega do destino do navio, com as observações se
cretas que tiver de fazer, como se tem praticado; atten
dendo porém Vm. que na traducção do dito art. 19 se lê 
no francez certifié em logar de jurado, e procurará con
ciliar esta differença, contentando-se, quando o exijam, 
com a indispensavel legalisação, prescindindo unica
mente du juramento. O que tenho a participar a Vm. 
para sua intelligencia e execução, recommendando-lhe a 
maior vigilancia neste negocio. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 17 
de Setembro de 1827 .-J}larquez de Quelu.z.-Sr. Consul 
do Brazil no Havre. 

•vVV\.1\J\IVV'~ 

N. 87 .. -ESTRANGEIROS. -EM17 de SETEMBRO DE 1827. 

Dá instruccões em additamento ao aviso do L 0 deste mez sobre 
o manife~to dos navios que de Portugal se dirigirem aos portos 
deste imperio. 

Em additamento ao que lhe determinei em data de 1. o 

de Setembro do corrente anno, tenho de recommendar a 
Vm. haja de observar as instrucções inclusas na expe
dição dos navios que de Portugal houverem de se dirigir 
aos portos deste Imperio. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 
17 de Setembro de 1827.-Marque.z de Queluz .-Sr. Con
sul Geral do Brazil. 

INSTR UCÇÕES. 

I. Os despachos das Alfandegas portuguezas devem ser 
todos numerados de um a um progressivamente, e cosidos 
todos unir-se-lhe o manifesto geral de todo o carrega
gamento na frente delle contendo o manifesto os mesmos 
numeros dos despachos, e verba por verba, e no manifesto 
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geral deve o Juiz da Alfandaga declarar que os gencros 
despachados naquella Alfandcga com destino ao Rio de 
Janeiro ou a qualquer outra parte elo Brazil são os con
teúdos daquellcs despachos_, e nada mais, tendo este ma
nifesto o scllo das armas porluguezas. 

11. Tudo isto eleve ser entregue ao Consul brazileiro pela 
Alfandega, o qual receberá do Capi 1 ão o juramento dos 
Santos Evangelhos, em qur, cllc dccl<lrc, que aqur.lla é 
toda a sua carga, que tem abordo, c nada mais, cujo ju
ramento escreYerá o Consul no manifesto original, que 
assignará o Capitão c Consul, isto feito passará o Consul a 
examinar, se todos aquelles c fiei tos carregados são de 
origem, c rnanufactura portuguez:J, exigindo das par
tes os precisos documentos, que o comprovem, poi.., é sa
bido que os gcncros de fabricas porluguczas são sempre 
acompanhados de certidões originars c os duvidosos att~ 
se conhecem pelo direito, que pagaram se são cstrangei r os 
especialmente as elo porto franco de Lisboa, onde deve 
1wver muita vigilancia, sendo b~m conhecido, que o fnrro 
aço, cobre, chumbo, amarras, oléo~ linhaça, brim, lonas, 
papel, o grande porção de azeite, e fazendas da lnclia 
são gcneros conhecidamen te estrangeiros. 

UI. Depois de todo este exame deve o Consul na frente 
de todos os papeis coser-lhe uma folha de papel com as ar
mas imperiaes e nella lançar um certificado declarando 
que contem tantos documentos originaes claquella Alfan
dcga desde numero tal até tal c que todos os gcncros 
nellcúonteúdos são de origem c mannfactura porlugueza, 
como clle verificou á cxccpção ele tal e tal, que são es
trangeiros, e por isso não gozam do beneficio elos direi tos, 
e assignar este certificado fechando tudo com dirocção 
a Alfandega a que se destina a embarcação. 

IV. Nos portos porém pequenos, onde não ha consul 
brazileiro devem vir os documentos postos pela mesma 
maneira acima escripta, e bastará, que o Juiz da Alfandcga 
que de ordinario é uma autoridade civil e local passe cslc 
certificado de origem e manufactura portugueza., decla
rando mesmo a que houver cs trangcira, que será pouca, 
pois estas Alfanclcgas pequenas de ordinario só despacham 
generos do paiz, que pela sua pouca diversidade são muito 
conhecidos nas Alfandegas do Brazil, mas pódc acontecer 
que alguma embarcação entro nelles por franquia, c 
obtenha baldear, ou reexportar para o Brazil e por isso 
muito nccessario aquellc certificado de origem e manu
factura. 

V. Os Con~ules devem continuar a Inan<lar as suas re
lações particulares ás Alfandcgas do destino dos navios 
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com aquellas obst~rvaçõcs que bem lhes parecer condu
centes á arrccadacção dos direitos, e conher,imcnto das 
fazendas e gencros importados, mas tudo isto não dis
pensa das Alfandcgas hrazileiras não fazerem tambem as 
precisas di!igencias para conhecerem a origem, e manu
factura pois é de ordinario no porto do desembarque 
onde melhor se pócle fazer os exames. 

lHo, 6 de Setembro de 1.827.- Antonio Gerardo Ctt
rado ele Menezes. 

N. 88.- JUSTIÇA.- El\I i8 DE SETEMBRO DE 1827. 

Concede beneplacito aos Dreves de nomeação do Arcebispo tla 
Bahia concessões e faculdades espirituaes. 

Exm. c Revm. Sr.-Sua Magc5tadc o Imperaclor manda 
rcmctter a V. Ex. o breve incluso de conlirmação que o 
Santo Padre Leão XII, ora Presidente na universal Igreja 
de Deus, faz da nomeação c apresentação do mesmo Au
gusto Senhor para o provimento do Arcepispatlo da Bahia 
na pessoa de V. Ex. Tambem achará V. Ex. os Breves 
do pallio, c das concessões e faculdades espirituacs que 
são de costume. A todas os sobreditos breves ba Sua Ma
gestade por bem acordar o seu imperial beneplacito c 
auxilio para que se possam executar, com declaração 
porém que acêrca da Bulla do juramento deve V. Ex. 
1icar na intelligencia de que sendo cllc mui justo 
e necessario para tudo o que respeita aos direitos do 
Primado do Summo Pontífice não seja nunca visto fazer 
o menor prejuízo aos da temporalidade da Coroa deste 
Impcrio para clesnaturalisar a V. Ex. das obrigações de 
su bd i to do mesmo Senhor e fica r pela clegrallação dellcs 
inhahilitaclo para possuir beneficios que sómen te são 
permittidos aos cidadãos Lrazileiros. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paco em '18 de Setembro ele 
1827.- Conde de Valença.-Sr."Arcepispo da Bahia. 

No mesmo sentido rcmetteram-sc os bencplaci tos dos 
Bispos do Maranhão, c S. Paulo. 

DECISÕES DE :1.827. 2,i 
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N. 89.- IMPERIO.- EM 2! DE SETEMBRO DE 1827 . 

.Manda arrecadar as prestações dadas por Sua l\Iagestade o 
Imperador e quaesquer pessoas para as despezas da guerra 
do Sul. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador, 
tendo em vista as avultadas sommas indispensaveis 
para sustentar a guerra actual na fronteira ao sul do 
Imperio, e reiterando uma daquellas incontestaveis 
provas do seu cordial interesse pela gloria e prosperida
de do Brazil~ tem cedido plena e gratuitamente a quan
_tia correspondente a um mez da sua dotação para 
ser applicada ao pagamento das forças de terra e mar 
empenhadas na referida luta. E' igualmente da sua 
soberana vontade que nos mezes subsequentes, durante 
a guerra, fique no Thesoura Publico, o titulo de em· 
prestimo e sem premio algum, a metade de sua dota
ção, para essa unica e privativa applic~ção; o que par
ticipo a V. Ex .• de ordem do mesmo Augusto Senhor, 
para sna intelligencia, e para expedir os despachos 
nccessarios, afim de que tenha o devido e pontual 
cumprimeito tão distincto lance da imperial generosi
dade. Determina outro sim Sua Magestade o Imperador, 
que V. Ex. faça arreçadar em cofre separado os refe
ridos recebimentos, bem como os de todas aquellas 
pessoas que imitarem um tal exemplo de patriotismo_, 
mandando V. Ex. vulgarisar seus nomes por meio da 
imprensa. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço da imperial fazenda de 
Santa Cruz, 21 de Setembro de 1827.- Visconde de 
S. Leopoldo. -Sr. Marquez de Queluz, Ministro e Se .. 
ereta rio de Estado dos N egocios da Fazenda. 

N. 90.-JUSTIÇA.- El\I 22 DE SETEMBRO DE 1827. 

Estranha o procedimento do Juiz de Fóra da Ilha Grande que 
mandou fazer uma prisão illegal. 

Sua Magestade o Imperador, a quem foi presente o 
officio de Vm. de 1.0 do corrente, dando conta de haver 
mandado prender a Vasco Sudré da Nobrega, porque 
longe de prestar-se á conciliação que pelos avisos de 24 
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de Junho e 30 de Agosto do corrente anno se mandou 
promover, a requerimento de Maria Thereza, que se 
queixou da opposição que o mesmo fazia á entrega dos 
bens que por herança pertenciam aos menores seus 
filhos, procurava por todos os meios de chicana evadir-se 
com manifesta desobediencia aos de3pachos por Vm. 
proferidos: manda estranhar-lhe mui severamente o 
abuso que acaba de commetter, em offensa da consti
tuição e das garantias e direitos dos cidadãos, pois limi
tando-se aquelles avisos a rccommendar simplesmente o 
meio da conciliação entre estas partes, attentas as 
circumstancias da supplicante,que, pela sua pobreza, não 
podia sustentar pleitos judíciaes, não deveria Vm. sim~ 
plcsmenle, por não querer o sobredito N obrega fazer no 
inventario do seu fallccido irmão as declaracões exi
gidas, passar ao excesso de o mandar prender e remetter 
para esta côrte, inc,ommoclando com este procedimento 
até ao officíal que o conduziu, sem ser poe objccto de 
serviço publico, pois quo em taes círcumstancias, dei
xando Vm. livre a estas partes os recursos aos meios 
ordinarios, dando disso conta, tinha cumpriuo com as 
ordens do mesmo Augusto Senhor, que júmais poderá 
autorizar taes arbitrariedades: e porque de tão estranho 
proceder nasceu o requerimento incluso, c as queixas 
que nclle faz o suppli:~ado, ordena Sua Magestade o Im
perador que Vm. sobretudo responda immediatamente. 

Deus guarde a Vm .-Palacio do Rio de Janeiro em 22 
do Setembro ele 1827.- Conde de Valença.- Sr. Juiz 
de Fóra da Ilha Grande e Paraty. 

N. 91.- JUSTIÇA.- E1u 24 DE sETEl\mRo DE 1827. 

Concede beneplacito para que possa ter effeito a bulia que se
parando da sujeição ao Patriarcllado de Lisboa os Bispados do 
1\laranhão e Pará passou-os a suffraganeos do Arcebispado 
da Bahia. 

Exm. e Revm. Sr.- Sua l\iagestade o Imperador ha 
por bem acordae o seu imperial beneplacito para que 
possa ter o seu devido effei to a bulia inclusa pela qual 
ficando separados da sujeição ao Patriarchado de Lisboa 

/<' 



188 DECISÕES 

os Bispados do Maranhão ·o Pará passam a ser suffra
ganeos do Arcebispado da B1hia, ordenando que V. Ex. 
faça assim constar aos Prelados das duas referidas Dio
ceses, remeltendo-lhes cópias ela bulia para sua in tel
ligencia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 2~ de Setembro de 
1827.- Conde de Valença -Sr. Arcebispo ela Bahia. 

Communicou-sc aos Bispos do Pará c Maranhão. 

N. 92.- FAZENDA.- E;\I 27 DE SETEMBRO im 1827. 

Sobre a escripturação do emprestimo gratuito para supprimcnto 
das despezas da guerra do Sul. 

O Contador Geral da 4. a Repartição fique na intcl
lígencia :Je que 11.1 mesma Repartição se ha de proceder 
á escripturação do cmprestimo gratuito para suppri· 
mento das clespezas da guerra do Sul separadamente ela 
dos rendimentos geraes, na conformidade da Portaria 
da Secretaria do Estado dos Negocias do Imperio de 21 
de Setembro proximo passado. 

Rio de Janeiro, 27 de SctemlJro de 1827 .-JJ1arquez 
de Queluz. 

No 93.- FAZENDA.- El\1 27 DE SETEliBRO DE 1827 o 

Rcmette os modelos imprt'ssos dos balanços ela receita c clrs
pcza das juntas de Fazenda. 

O Marquez de QueJuz, do Conselho ele Sua lUagestarJc 
o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacional : 
Faço saber á Junta da Fazenda da provincia do ... ~ 
que Sua Magcstade o Imperador determina, que a 
demonstração ele sua recei t:1 o clespcza e orçamento 
que remetter ao Thesouro, em cumprimento das pro-

• 
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visões que se lhe têm expedido sejam formalisados con
forme os modelos impressos que com esta se lhe en
viam c em ordem a facilitar a organisação da conta ge
ral do estado da Fazenda que deve apresentar-se ú Ca
mara elos Deputados ela Asscmbléa Legislativa no prin
cipio ela sessão do anno futuro : determina mais u 
mesmo Augusto Senhor que essa Junta remetta com os 
sobreditos papeis c orçamento de sua receita c cles
peza para o anno de 182U, ~dim ele que a mencionada des
pcza possa ser fixada pela mesma Camara no referido 
armo do :185:8. O que a Junt:l terá entendido, e r:umprirá 
lh·baixo l1a mais stricta nsponsabilidadc.- José Maria 
Xavier de Oliveil'a a fez no Hio de Jancü·o em 27 de 
SdemJ,ro de 1827.- l\lareellino Autonio de Souza a fez 
escrever.- .Marquez de (Jucluz. 

N. U'L- GUEBBA.-·co~sm.TA no coNsELHo suPREl\10 
1\IILIT.\R DE r::_7 DE SETEl\IBllü DE 18:27. 

Sobre o lcmpo de serviço de um Official Llcmiltido c Llepuis rcad
mittiuo ao serviço militar. 

Sobro uma representação do Commamlante das armas 
da província do Rio Grande do Norte que encerra tres 
<1ucsilos relativos ao Capitão do batalhão de caçadores 
11. 0 21 de La linha do Exercito José Pereira de Azevedo; 
1. 0 se ao dito capitão se deve contar como tempo de 
serviço no Exercito deste Imperio, o tempo que elle 
empregou no serviço ele Portugal depois que foi lançado 
claquella província ?- 2. o se por tal expul~ão perde o 
tempo que serviu no exerci to elo Brazil an tcs de ter sahiclo 
para Portugal "?-3. 0 se a antiguidade de Capitão lhe deve 
ser contada desde a data do decreto por que foi admit
tido ao serviço do lmperio neste posto, ou se de quando 
foi nomeado capitão pelo General de Moçambique, como 
clle pretende '? 

Parece ao Conselho quanto ao :1. o e 2. o olljcctos que ao 
capitão Azevedo deve contar-se todo o seu tempo ele 
serviço cflcctivamcn te desde a primeira praça, que teve 
no Exerci to do Brazil da mesma fórma que o contava 
antes da expulsão do Impcrio; por que sendo este um 
a c to arbi trario~ sem intervenção de autoridade legitima 
nem criminalidade provacla pelos meios lcgaes ele di-

! !2 
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reito, de nenhum modo deve prejudicar o mencionado 
capitão no gozo daquelles direitos que de justiça lhe com
petem. Quanto ao 3. 0 objecto, de nenhuma fórma se deve 
contar a antiguidade de capitão a este Official desde a no
meação que teve deste posto feita pelo General de Mo
çambique; visto que tal nomeação não é titulo legitimo 
sem ser confirmado por Sua Magestade Imperial, e por
tanto aquella antiguidade unicamente lhe deve ser 
contada desde a data do decreto por que Sua Magestadc 
Imperial, houve por mandai-o reentrar no serviço do 
Imperio no sobredito posto. 

RESOLUÇÃO. 

Conte-se o tempo de serviço sómento o anterior á 
expulsão, e o que fôr decorrendo depois da admissão. 
Emquan to á antiguidade de Capitão como parecc.
Paço em 27 de Setembro de :1827. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Conde de Lages. 

N. 9õ. -IMPERIO.- EM 8 DE OUTUBRO DE 1827. 

Declara que o juramento de fidelidade ao Imperador, prestado por 
um estrangeiro, não é bastante para que elle seja considerado 
como cidadão brazileiro, afim de ter logar a arrecadação do 
seu espolio pelas autoridades do paiz. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo representado o Enviado Ex~ 
traordinario c Ministro Plenipontenciario de Sua Ma
gestade Christianissima contra o que se tem praticado 
nessa província sobre a arrecadação da herança que fic:J.ra 
por morte do Mr. Benoit: ordena Sua Mage~tflde o Im
perador que eu advirta a V. Ex. que, no caso de se veri
ficar que o dito fallecido não tirou carta de natura
Iisação, não deve V. Ex por modo algum embaraçar os 
procedimentos, que por direito das gentes se acham 
geralmente adrnittidos, e se praticam com os estran
geiros, pois não pó de considerar-se sufficicn te para o 
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wnstituir cidadão brazilciro o juramento de 1idelidacle 
que se diz ter prestado a Sua 1\iagestade Imperial na 
mesma província. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
8 de Outubro de 1827.- Visconde de S. Leopoldo.-Sr. 
Presidente ela província elo Pará. 

N. 96.-ESTRANGEIROS.- El\113 DE OUTUBRO DE :1827. 

Dü, instrucções para a Junta Consultiva encarregada da liqui
dação das prezas maritimas. 

Sua 1\fagestade o Imperador manua remetter a V. S., 
para sua intelligcncia c execução na parte quo lhe toca, 
a cópia inclusa do Decreto pelo qual V. S. é no
meado Vogal e Relator da Junta consultiva croada pelo 
mesmo decreto, ficando V. S. incumbido ele regular o 
andamento dos trabalhos, entendendo-se com os mais 
Vogaes, e observando as instrucçõcs que a V. S. so 
transmittem com a cópia do citado decreto. Sua 1\iages
tade Imperial houve outrosim por bem designar para 
Secretario ela Junta o Official maior da Secretaria do 
Conselho Supremo Militar, havendo-só igualmente or
denado nesta data áquelle Tribunal que autorize o seu 
respectivo Secretario para fornecer os documentos que 
forem requeridos por V. S. 

Deus Guarde a V. S. Paco em 13 de Outubro de 1827.
Marquez de Queluz.- Sr: José Albano Fragozo. 

Instrucções para regulamento da Junta consul· 
tiva nomeada pelo Decreto de 4 de Outubi·o 
do corrente anuo . 

.Art. i. o O Chancellcr Relator se entendere\ com os 
mais Vogaes sobre o local em quo se deve reunir a Junta, 
numero e horas das sessões; JJem entendido que Sua· 
l\lagesladc Imperial recommenda que este traLalho se 
conclua com a maior brevidade possível. 

2. o O CIJanccller Relator clirigirú, como lho parecer 
mais conveniente, a fórma do trabalho, tendo em vista 
que a exposição quo subir á imperial presença seja 
concisa, clara c que abranja todas as circumstancias dos 
casos. 
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3. o E' <lUtorizado a requerer ao Supremo Conselho de 
Justiça os documentos e papeis necessarios, ao qual 
se expediu para isso ordem. Poderá corresponder-se 
directamentc com o Ministro e Secretario de Estado dos 
Negoeios Estrangeiros, parêl explicações que julgar no
cessarias, c para decisão de quaesqucr occurrencias. 

4. o Quando subirem os trabalhos á imperial presenç:t, 
viráõ juntamente os processos originaes relativos com 
seus documentos toclos. 

kj. o Nas reuniões não haverá precedcncia~. 
6. o Dará conta semanalmente elo adiantamento elos 

trabalhos. 
Secretaria de Estado dos Negocias Estrangeiros em 

13 de Outubro de 1827.- Marquez de Qucluz. 

N. 97.- FAZENDA.- E:u Hi DE OUTUBRO DE :1827. 

Sobre a ajuda de custo dos Deputados á AsscmlJléa Geral 
Legislativa. 

O .Marquez de Quoluz, <lo Conselho elo Sua Magcstado o 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado elos Negocias 
da Fazenda a Presidente do Thcsouro Nacional: Faço 
saber ú Junta de Fazenda ela província (]e ... : que Sua 
1\fagestade o Imperador ha por bem determinar, em 
consequencia do officio do Secretario da Camara dos 
Deputados da Assembléa Legislativa ele 20 de Setembro 
antecedente que subiu a Sua Imperial presença res
pondendo ao que na mesma Camara se havia assentatlo 
relativamente ás ajudas de custo, que se devo abonar 
aos Membros do Corpo Legislativo, que a mesma Junta · 
observe ao dito respeito o que se acha regulado no art, 
39 da Constituição do Imperio, c no§ 3. o elas lustruc
ções de 26 de Março do 182~. O que se lhe particip:1 
para sua intelligencia, e execução.- José Maria Xavier 
(lo O li v eira a fez no Rio ele Janeiro em io de Outubro de 
1827.- Marccllino Antonio de Souza a fez escrever.
Marquez de Queluz. 
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N. 08.- FAZENDA-EM 17 DE OUTUBllO DE 1827. 

l\Janda abonar a despeza com a compra de objectos de expediente 
do commando das armas do Rio Grande do Norte. 

O Marquez de Queluz~ do Conselho de Sua MagcstaLle o 
Imperador, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacional : Faço 
saber á Junta da Fazenda da provineia do Hio Grande 
do Norte: (JUe Sua l\Iagcstacle o Imperador? houve por 
lJem ordenar, por aviso ele 10 do presente expedido pela 
Secretaria de Estado dos Negocios ela Guerra, que se 
abone a desprza quo se fizer com papel o mais misteres 
para o expediente do commamlo das armas dessa pro
víncia, bom como a gratificação de 4~5800 mensaes, a 
cada um dos· amanuensrs empregados na.quclle expe
diente. O quo assim cumprirá.- Alexandre José For~ 
reira Braga a fez no Hio do Janeiro em 1.7 ele Outubro 
de 1827 .-Marcellino Antonio de Souza a fez escrever. 
Alarquez de Queluz. 

N. UU.-Il\IPEHJO.-El\I iU DE OUTUI3HO DE 1827. 

Dá informação á Camara <los Deputados sobre a nomeação de 
estrangeiros para Lentes dos Cursos Juridicos feita pelo Go
verno. 

Illm. c Exm. Sr. -Levei á presença <lo Sua 1\lagestado 
o Imrcr:Hlor o offido de V. Ex. de i 7 do corron te, em 
fJUO me commn11icou que o Camara dos Deputados prc
cií'ava s:ltJcr qual era a Lei, em quo o Governo se run
dúl'a para nomear Lentes elos Cursos Jurídicos os Drs. 
Antonio José Coelho Louzada, José l\Iaria de Avellar 
Brotero, o l\lanoel Caetano Soares; e por ordem do 
mesmo Augusto Senhor participo a V. Ex. para ser 
presente na mencionada Camara, que não considerando 
o Governo tacs logares como empregos civis, c não co
nhecendo conscguintementc lei alguma quo lhe prohiba 
o proYer nolles estrang<üros idoneos, não he.ütou em 
nomca r, a par dos naeionars, os que reputou habeis o 
per i tos par a o desempenho de tão i mportantos funcções; 
procedimento que, além de se fundar em attenclivciE-": 
rnões, aló se a1Jon1 com o exemplo das nações consti
tucionac:-;, que mai . ..; ciosas se ostentam lle suas proroga-

u~:::ct~:>óE::, JJE 1827. 2:> 
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tivas~ e direitos. Por ultimo, como entre os indicados 
por estrangeiros no citado officio se comprehende Ma
noel Caetano Soares, devo acrescentar que elle se 
acha em particular favorecido pelo parecer da Mesa do 
Desembargo do Paço na consulta de 20 de Agosto deste 
anno, que o julgou no gozo dos direitos de cidadão 
brazileiro, e com o qual se conformou Sua Magestade 
pela Imperial Resolução de 24 de Setembro proximo 
passado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em J9 de Outubro de 
1827.- Visconde de S. Leopoldo.- Sr. José Carlos Pe
reira de Almeida Torres, 1. o Secretario da Camara dos 
Deputados. 

N. !00.-FAZENDA.- El\1 26 DE OUTUBRO DE 1827. 

Declara que não devem pagar direitos os livros usados. 

Fique Vm. na intell igencia de que não devem pagar 
direi tos os livros usauos, mas tão sómente os novos 
que ainda não tiverem sido tocados e assim se deve 
fazer o despacho de Joseph Carim constantes das listas 
inclusas. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 26 de Outubro de1827.
Jfarquez de Queluz. -Sr. Desembargador Juiz interino 
da Alfandega. 

N. 101.-IMPERIO.-El\1 31 DE OUTUBRO DE 1827. 

Approva as providencias sobre o ponto dos empregados da Biblio
tlleca Publica. 

Exm. e R vm. Sr. -Levei á Imperial Presença o oili
cio de V. Ex. de 22 do corrente, em que aponta as me
didas que lhe parecem convenientes para regular o ser
viço da Bibliotheca Imperial e publica, prevenindo_, e 
castigando as faltas que nelle commettem os emprega
dos. E participo a V. Ex. que Sua Magestade o Impe
rador é servido que sejam despedidos o amanuense 



DO GOVERNO. t9õ 

José Gregorio de Pontes, c o servente Thomaz Pereira 
de Souza, e que se estabeleça o ponto para os emprega
tios da Bibliotheca, com as formalitlades e multas que 
V. Ex.. indica, e que o mesmo Augusto Senhor ha por 
bem approvar. 

Deus GuardP, a V. Ex.- P:1co em 31 de Outubro de 
1827 .-Visconde de S. LeopoldÔ.-Sr. Bispo de Anemu
ria Bibliotl1ecario da Bibliotheca Publica. 

Providencias approvadas pelo :=n.riso achna e 
que ser,rent de additatnent,o ao regulamento 
ap1n•ovado Jlor Jlortaria <h~ I3 de Setembro 
de I824. 

Que se ordeno um ponto, pelo qual os empregados 
da Bi!Jliotheca, Ajudantes, Amanuense~,Serventes, e En
cadernaJor percam de ~uas gratificações actuaes a quota 
correspondente ao dia ou parte do dia que faltarem, 
tendo obrigação; excepto por doença reeonhecicla que o 
retenha em casa, dcvenuo, logo que poderem sahir, 
apresentar-se na Bibliotheca, porque sabendo-se que 
sahem, e não comparecem, ser-lhes-hão apontados os 
dias como faltas. 

Que neste ponto seja comprehenclido, emquanto ás 
tardrs e dias de guarda, o servente Antonio de Moraes, 
o r1ual, admittido para estar~ como necessario, á:; ordens 
do Bibliotlleeario, n:lo é nas manhãs oceupaclo ordina
riamente no serviço interior da Bibliotheca. 

Que o producto oeste ponto, feito pelo mais antigo 
dos Ajudante~., por elle assignado, e examinado pelo 
Ajudante do llibliothccario, seja recolhido em caixa; c 
que no fim do anno, á vista de folhas mensaos e lega
Usadas, o Bibliothocario dê conta ao Governo do quanto 
h a, para este deliberar. 

N. 102.-JUSTIÇA. -El\1 3 DE ~OVEMBRO DE 1827. 

Concede beneplacito para execução da Bulia que separa os reli
giosos Benedictinos do Brazil da obediencia dos de Portugal. 

Sua Magestade o Imperador ha pol' bem acordar o seu 
imperial beneplacito para que se possa executar a bulia 
inclusa, pela qual Sua Santidade houve por bem separar 
os Heligiosos Benedictinos do Brazil da obediencia em 
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que d'antes estavam dos de Portugal, e ordena que V. P. 
Rma.faça entregar no Thesouro Nacional a importancia 
de 50í~í01, que o nosso Ministro em Roma clespencleu 
com a expcd ição da sohredi ta bulia. 

Deus Guarde a V. P. R ma.- Paco em 3 de Novembro 
de 1827.- Conde de Valençn. -Sr. ·Provincial dos Heli
giosos Bcnedictinos. 

N. 103.- ll\IPERIO.- El\1 3 DE NOYE:\IBRO Dli: 18:27. 

Accusa o officio da Camara dos Deput:1dos que declara qne não 
póde ser approvad.1 a Bulia de confirmação do Grão l\Jcstrado 
das tres Ordens militares na pessoa de Sua .Mctgcstade o Impe
rador. 

Illm. e Exm. Sr.- Accuso :.1 recepçiTo elo officio da 
data de hontem com o qual me clirigin V. Ex. a Bulia 
de confirmação do G~ ão l\lestratlo das tres ordens mil i
tarcs na pessoa de Sua 1\lagcstade o Imperador, comrnu
nican'do-me que a Camara dos Deputados achava que a 
dita Bulia continha lli~posição geral manifestamente 
ofiensiva á Constituição e aos direitos do mesmo Augusto 
Senhor, por cujo motivo não podia ser approvada pelo 
Corpo Legislativo: e como V. Ex. igualmente me parti
cipa que a Camara precisa saber se ella fôra solicita da 
por ordem do Governo, respondo a V. Ex. que nas in~
trucçõcs dadas a l\Jonsenhor Vidigal se lhe ordenou que 
solicitasse de Sua Santidade a referida Bulia elo conf1r
mação. 

Deus Gn::~rde a V. Ex.-Paco em 3 (le Novembro de 
1827.- Visconde de S. Leopoldo.-Sr. José C·1rlos Pe
reira de Almeida Torres, 1." Sccrl'Lario da Camara dos 
Deputados. 

N .· iOí.- JUSTIÇA.- El\1 ti DE NOVElUBRO DE 18:-27 .. 

Ordena que não se passem cartas aos Ministros despachados sem 
que conste terem tirado as dos Iogarcs que anteriormente ser
viram. 

Manda Sua l\Iagcstade o Imperador, pela Secretaria de 
Estado elos Negocias ela Justiça, que a ~lesa elo Dcsem-
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bargo do Paço tome as medidas que parecerem ronvc
nientes, p:1ra que aos Ministros ultimamente depacha
dos, e que para o futuro o forem, se não passem cartas 
sem que conste terem tircHlo as dos logares que an tece
dentemen te h ou verem servirlo, porque tendo-se orde
nado a posse de alguns por cartas imperiaes, por assim 
o exigir o bem llo serviço publico, çonvi~m evitar que 
por deleixo ou quillqncr outro motivo abusem daquella 
concessão, com manifesto prejuízo tlus direitos que são 
obrigados a pagar na Clianeellaria-mór, e de que só 
foram isentos temporal'iamente. 

Palacio do Hio de Janeiro em ~) de Novembro de 
18~7.- Conde de Valença. 

N. iO;J.- JUSTIÇA. - Ku Õ DI~ NOVEMBRO DK i827. 

Ordena r1ue não sejam admittidos a despacho os Breves ou quas
quer ontos rescriptos Pontificios sem a prevenr.;ão da lir,cnça 
obtida para as impetrar. ~ 

Sua Magestade o Imperaclor ha por bem ordenar que 
na Secretaria da Estado dos Negocias (}a Justiça d'ora em 
diante não se recebam Breves ou quaesqucr outros res
criptos Pontiflcios p:.1ra serem admittitlos a despacho, 
sem que as p:1rtcs primeiro apresentem a licença que 
tiverem obtido do mesmo Aup:usto Senhor para os poder 
impetrar. O que participo a V. S. para sua intelligen
cia e execução. 

Deus Guarde a V. S.- Paco em ~ de Novembro de 
1827.- Conde de Valença .-Sr. Official-Ma ior da Secre
taria de Estado dos Negocias da Justiça. 

N. o iOG.-l\IARINHA.- Eu G DE NOYEl\mno DE 1827. 

Sobre o rendimento da cábrea. 

A' vista elo que em offic i o de 2í do mez proximo findo 
V. S. informára sobre o rendimento da cabrea, e a 
applicação, que ao mesmo até aqui se dava, ha Sua Ma
gestade o Imperador por bem, que V. S. tire seme
lhante rendimento ao P atrão-mór na· conformidade do 
citado officio, dando-lhe o destino, que anteriormente 
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tinha; e fazendo recolher as ~ollras na fórma da antiga 
pratica ao cofre da Intrndcncia da Marinha, p:na onde 
se expedem nesta da ta as convenientes ordens. 

Deus Guanle a V. S. - Paço, 6 de Novembro ele 
!827.-Marque: de ,rJaceió. -~r. Inspcctor do Arsenal de 
Marinha. 

N. o 107.- FAZENDA. - E:\1 7 DE NOVEMBRO DE 1827. 

Sobre as propinas dos contractos que percebiam os Presidentes 
das Juntas da Fazenda. 

O l\larquez de Queluz, do Conselho de Sua Magcstade 
o Imperador, Ministro e Secretario (le Estado dos Ne
gocias da Fazt~nda e Presidente do Thesouro Nacional : 
Faço saber á Junta da Fazenda da província da Bahin, que 
havendo-se-lhe clechrado, por provisão de f 1 de A,~·osto 
do anno passado em virtude ela immediata resolução de 
Sua Magestade o Imperador, tomada em consulta do 
Conselho da Fazenda, que não tinham Jogar as propinas 
<los contractos que percebiam os Prcsid entes das Juntas 
da Faz1!nda, por se achar derogada a legislação que as 
autorizava, o que se devia igualmente entender eom 
todos e quacsquer outros empregados que a ellas tinham 
direi to por ordens anteriores; determina o mesmo 
Augusto Senhor, conformando-se com o projecto de re
solução da Asscmbléa Legi~la tiva, sobre a pt'etençiTo 
dos empregad1·s de algumas Juntas de Fazenda á percep
ção das ditas propin:1s c emolumentos pelas arremata
ções de con tr:1 tos, que os membros e officiacs das Jun
tas resti_tuam as que tiverem pcrcebiuo. O que ess:t 
Junta fielmente comprirá sem duvida alguma na parte 
que lhe respeita.-Pedro José da Carnara a fez no Rio de 
Janeiro em 7 de Novembro úe 1827 .-Marccllino Anto· 
nio de Souza a fez escrever. -Marquez de Queluz. 

N. o 108. -FAZENDA. - ElH 8 DE NOYEMBRO DE 1827. 

Sobre os ordenados dos l\linisti·os e Conselheiros de Estado que 
são senadores. 

O Thesoureiro geral dos ordenados, juros c pensões 
tenha entendido, que deve pagar aos Ministros c Con~ 
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selheiros de Estado que são Senadores os seus respecti
vos ordenado~, vencidos desde que acabaram os 4 mezes 
da sessão ordinaria da Assembléa Legislativa, por assim 
o requererem os me <mos Conselheiros e Ministros de 
Estado e ser isto conforme a Constituição do Imperio. 

Rio tlc Janeiro em 8 de Novembro de !827 .-Marque.: 
de Queluz. 

N. 109.-IMPERJO.-CONSULTA DA MESA DO DESEMBARGO 
DO PAÇO DE 12 DE NOVEl\1BRO DE 1827. 

Concede ao desembargador José Paulo de Figueiroa Nabuco 
privilegio para os seus escriptos-Compendio scientifico para a 
mocidade brazileira- e Dialogo constitucional braziliense. 

Sobre o requerimento do Desembargador José Paulo 
de Figueiroa Nabuco, em que pede para0" seus escrip
tos intitulados-Compendio sdentitico para a mocidade 
brazileira e Dia logo constitucional braziliense-a mes
ma graça concedida ao BriMadeiro Martiniano José de 
Andrade Pinto, e ao estrangeiro Sllvestre Pinheiro 
Fern~ira, depois de informar o Juiz da Corôa favora
velmente, deu-se vista ao Procurador da Corôa, que res
pondeu: o supplicante está nas circumstancias de obter 
o privilegio que pede, como se tem concedido a outros, 
em conformidade do~ 2() ti t. 8. o art. 179 da constitui
ção do Imperio: O que visto, parece á Mesa o mesmo que 
ao Dcsembargfldor Procurador da Corôa, Soberania, c 
Fazenda Nacional, com quem se conforma .-Rio de 
Janeiro, 8 ele Novembro de 1827. 

RESOLUÇÃO. 

Como parece á Mes<1.-Paço, 12 ele Novembro de 1827. 

Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Visconde de S. Leopoldo. 
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N. HO. -JUSTIÇA. -E;\l Hi DE ~OVE:\IBRO DE 1827. 

Declara que por effeito do imperial Deneplacito deve ter exf)cuçao 
o breve de privilegias de ex-Provincial que obteve Fr. Joaquim 
d:: S. Daniel. 

Sua .Magestade o Imperador a quem foi prcsenle a 
representação de V. P. llevma. expondo os mo ti vos 
em que se fundaram alg·uns p1dres do Definitorio pnra 
duvidarem cumprir o Breve, que obteve F r. Joaquim 
de S. Daniel, de privilegias de ex··Provincial, o qual 
mereceu o imperial beneplacito: manda declarar a 
V. P. Revma., que são insubsistentes os motivos ex
pendidos, os qnaes sendo meramente politicos, ao Go
verno de Sua l\lagestade, e não aos padres do Dctl
nitorio, sómente competia conhecer e relevar, como 
relevou, por effeito elo imperial heneplacito, em conse
quencia do qual deve o referido Breve ter a sua devida 
execução muito mais quando este, de que se trata não 
contem materia espiritual, e sim meros privilegios, 
honras e regalias temporaes, r1ue até pela Constituição 
do Imperio são da privativa compctencia do mesmo 
Augusto Senhor, independente de alg·um outro recurso, 
de que mesmo em outros Governos passados V. P. Revm . 
deve ter sciencia que houveram exemplos. O que Lle 
ordem de Sua Mélgestadc Imperial, communico a V. P. 
Rcvma. para que assim se execute. 

Deus Guarde a V. P. Hevma .-Paço em 16 de No
vembro de 1827- Conde de Valença- Sr. Provincial 
dos H.eligiosos Franciscanos. 

N. IH .-FAZENDA-Ei\1 i 7 DE :'IOVE~IBRO DE 1827. 
1\landa restituir as som mas reei bielas a titulo de emprestimo, es

cripturando-se sómente as que forem como dons gratuitos. 
O Conselheiro Thesoureiro-mór do Thesouro Nacionnl 

fique na in telligcncia de que Sua lVIagestadc o Imperador 
ordenou que se restituíssem a seus donos as sommas, 
que na conformidade da portaria de 21 de Setembro 
proximo passado se receberam no mesmo Thesouro a 
titulo ele emprestimo, subsistindo sómente o que fôr 
dom gratuito arrecadado em virtude da dita portaria. 

Rio de Janeiro, 17 de Novembro de 1827. - llfarqttez 
de Qtteluz. 
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N. 112.-MARINHA-E~r 24 DE NOVEMnno DE 1827 

Dá providencias para a policia e segurança dos navios de guerra 
entrados, e dos que estiverem para sallir. 

Tcnjo constado a Sua Mag-estade o ImpcraLlor a rcla
"Iação com que haviam ficado em terra algumas praças 
pertencentes á ft'aga ta Nilherahy o curvo ta llfaria
Izabel, na occasião do sua sallida deste ]JOrto: Jetermi
na o mesmo Augusto Senhor, que todos os indivíduos 
pertencentes a tripolação das embarcações de guerra, 
que estiverem ancoradas no poço, apparelhadas, c de 
panno enverga(lo, hajam de pernoitar a bonlo, llcando 
V. S. responsabilisado pela effectivitlade desta medida. 
Outro sim ordena Sua Magestadc o Imperador, que para 
maior regulariuaL1e do serviço se hajam de observar as 
seguintes disposições: 1. a Dos navios do guerra, qne 
entrarem neste porto, não drsemhnrc:1rú pessoa alguma 
sem prevL1 concessão, que lhe será intirnaLla, ou por 
V. S. como Commandante (}O porto, ou por qualquer 
dos meus Ajuuantcsdeürdens. 2.aosnavios de guerra, 
que h ou verem de sahir deste porto com guarnições novas, 
deverão depois de promptos inteiramente, não sahir á 
barra sem distribuição da guarnição a postos; conce
dendo-se para este objecto algum tempo na fórma se
guinte-aos bripues, e curvetêlS um dia livre de todo o 
outro trabalho, ás fragatas dons dias, c ás n6os tres. 3'\ 

Os navios de guerra que tiverem toLla ou maior parte 
da tripolação exercitilda, tlcam excluídos desta ontem; 
porém conceder-se-lhes-ha um dia de demora no porto 
pilra fazerem exercício de fôgo, com meios cartuxos, 
quatro tiros a cada boca de fôgo. l.L a Aos commandantcs 
de comboios, alêm do disposto nos artigos antecedentes, 
se conceda mais algum tempo, para distribuição de ins
trucções na fónna seguinte :-um dia livre, sendo o nu
mero de barcos até dezcseis, e dous dias quando fôr mais 
subido numero; não se fazenLlo porém extensiva esta 
di-;posição, aos comboios de Campos, cujos mestres pela 
maior p.1rle não sabem lêr nem escrever. V. S. fica 
igualmente responsahilisaLlo pela pontual execução 
destas orden~. 

Deus Guarde a V. S.-Paco em 2-i de Novembro de 1827. 
-Diogo Jorge de Brito.- St:. Commandante do Porto. 

Df.CISÕES DE !827. 

·:!t7. 

~.;f\.;AAI' 

2ú 

•. 



202 DECISÕES 

N. H3 .-FAZENDA.- El\1 26 DE NOVEMBRO DE 1827 . 

.Manda exigir direi tos de entrada nos registros ou Alfandegas dos 
portos seccos dos generos despachados para as autoridades e 
repartições publicas. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazewla e Presidente do Thesouro Na
cional : Faço saber á Junta da Fazenda da província de 
Minas Geraes, que tomando Sua Magt)stade o Imperador 
em consideração, o que expoz em seu officio de 3 de 
.Março do roorrente anno, o Visconde de Caethé, Presi
dente da dita província por parte do Conselho do Go
verno respectivo contra o abuso de se não pagarem os 
competentes direitos de entratla nos registros, ou Alfan
degas de portos seccos dos generos <lespachados para 
varias autoridades, e repartições publicas, em vista dos 
documentos, ordens e informações, tambem da dita 
Junta, a este respeito: houve por bem determinar depois 
de ouvido o De:'embargador Procurador da Fazenda 
interino c Mesa do di lú Thcsouro que em virtude do 
Alvará de 2~ de Abril de 1818 deve ser exigido o respe
ctivo direito de entrada nos registros de todos os genc
ros, sem as excepções, que se tem praticado, e que 
muito se lhe extranha, pois que ainda admittida a razão 
d0 não ter chegado ao seu conhecimento a dita lei, ne
nhuma desculpa se pó ele a lle~ar, á vista dos~~ HS e :16 do 
art. 179 da Constituição uo Imperio para ter r,ontinuado 
o mesmo abuso: e que por t:mto seja ohservarlo restri
ctamentc o dito alvará sem mais omissão alguma nem 
contemplação de t:1cs isenções~ quór em favor das auto
ridades quér das mesmas estações e repartições fiscacs 
c publicas. O que se lhe participa para sua intelligen
aia c devida execução . ._Luiz de Almeida Cunha a fez no 
Rio dA Janeiro em ':26 de N ovemhro dfl 1827. João José 
Rodrigues Vareiro a fez escrever.- ~Iiguel Calmon du 
Pin e Almeida. 

c/'\:PI:FI:P~ 

N. H.~.-FAZENDA.-CONSULTA DO CONSELHO DA FA
ZENDA DE ~6 DE NOVEMBRO DE l82'f. 

Sobre a cxtincção do officio de Corretor da Fazenda e llabil itações 
dos contractadores de rendas e seus fiadores. 

Senhor .-Sendo ordenado pelas leis e ordenações da 
Fazenda, que nos contractos e suas arrematações a que 
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por virtude dellas se procede por este Tribunal inter
venha, r, flgure essencüllmcnte o Corretor da Fazenda, 
e tendo-s~~ ordenado por e:-~te Conselho informações 
competentes de seu dever, e que são <.~b:'olut:nncnte 
nrcessarias; representa o mesmo Corretor, o que consta 
do seu officio, abaixo transrripto, e que o Tribunal faz 
subir á presença ele Vossa l\lagesta.de Imperial.- Senhor, 
Manda-me Voss::t Magestade Imperial por despacho de 29 
do corrente mez, que informe sollrc o requerimento 
incluso de João Victor RamM, que pretentlc continuar 
a arrematar a serventia do ortlcio de 1. o taLcllião publico 
jmlicial e notas da villa ue 1\lagé, pelo seguillte triennio; 
cumpre-me participar a Vos~a Magestade Imperial que 
o officio de Corretor da Fazenda, se acha abolido por 
IJecreto da Assembléa Geral Legislativa, c sanecionado 
por Vossa Magestade Imperial, como foi ueclarado no 
Diario Fluminense de 2ü do presente mez; o que levo 
ao imperial conhecimento de Vossa l\Iagestade para 
ordena1· o que fôr servido, a fim de evitar alguma 
nullidade. H.io de Janeiro, 31 tle Outubro ele 18~7 .
Possidonio José Lins. 

Sendo vrrcladeira a sua exposição, bem como pelos 
motivos, que pondera a sua irnpossibilidade, e ac1wn
do-se neste Conselho ac.tualmente a praça aberta para a 
arrematação do contrato das capatazias, e alguns mais, 
c devendo continuar para a arrem:llação dos outros, que 
pelo mesmo ~e aproximam, é mister, que Vossa J}Jages
tadt• Imperial haja de determinar as provitlcncias neces
sarías para que vista a abolição· daquelle oflicio de 
Corretor já sanccionada se possa sem illegaliclatle pro
ccdC'r, e continuar nas arrematações elos contt·atos qne 
este Trilmn:1l rJ,_.ve etfectuar. Vossa Mag-e~tade Impe
rial m:1ndará o que fôr justo. H i o, 31 de Outubro de 1827, 
O. o da lntlepcndencia e do Imperio. Dr. Lttiz 1homaz 
Navarro de Carnpos, Leonardo Pinheiro de Vasconcellos
José Fortunato de Brito Abreu Souza e Menezes-Agostinho 
Petra de Betencourt.-João Prates de J.1fello. 

RESOLUÇÃO. 

Observe-se a lei que extinguiu o ofticio de Corretor: 
e quanto ás habilitações dos contratadores, e seus fia
dores, façam-se perante o Juiz dos Feitos ela Fazenda. 
Paço da Bôa-Vista, 26 tle Novembro de 1827. 

Com a rubrica de Sua Magestatle o Imperador. 

Miguel Calmon du Pin e Alrneidrt . 
.A:AF\:P~ 
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N. 1Hl.- JUSTIÇA.-CONSULTA DA !\lESA DECONSCIEt'ICTA 

Dg ~ DE DEZEl\IllRO DE 1827. 

Sobre o modo de prover á dignidade de Arcediago. 

Sobre o requerimento elo Arcedi;:~go da Sé de Pernam
buco, em que pedia que esta dignidade fosse d8claralla 
a segunda da Sé, e não a quinta, como pretendia o re
verendo Cabiclo, o Procurador Geral das Ordens, a quem 
se deu vista, disse :-0 dor.:umcnto junto que o reve
rendo Cabido remette é a prova mais evidente da cqui
vocação que h ou v e na Soe.: r e Lar ia do Ultra mar, ou no 
Offlcial della, em se declarar a dignidade exceptuada d~ 
propostas pelo alvará das faculdades de f~ de Abril 
de 1781. 

Nesta considerélção procedi muito coherente no meu 
oincio de 21 de Julho de Hl2õ, elo qual inteiramente se 
apartou esta mrs;:~, c~nsideranclo o meu voto menos ri
goroso ú vista de reflexões em contrario, d'onde eleve a 
origem a imperial resolução de 6 de Outubro de 1828, 
em virtude da qual se passaram provisões aos Revs. 
Bispos c Cubidos em 11 do Janeiro elo anno proximo 
passado, ficando assim alterada a marcha antiga do ex
pediente sobre a dignidade ;trccdiagal e a mente da lei 
ultima, que, em conformidade das antigas, havia mar
cado a dignidade exceptuacla elas prop'JSt:Js pelos senho
res Reis Grão-Mestres, desde as primeiras erecções das 
cathedraes por totlo o Reino de Por tug<ll, pela Africa, 
pelo Brazil e pela Asia, sem que para isso precedesse 
causa alguma poderosa ou urgente, que nunca poderia 
em a mera interpretélçào do alvará citado no Jogar em 
questão por opiniões singulares. Requeiro portanto nova 
consulta a Sua Magestaue o Imperador ú vista da certidão 
do ofllcio elo l\limstro e Seerelario de Estado elos Nego
cios do Ultramar, datado de 3 de Dezembro de 1.781, que 
o reverendo Cabido remetta incluso, e deve acompanhar 
a mesma consulta para que o mesmo Senhor se digne 
declarar, a respeito do modo ele prover a dignidade de 
Arcediago, o que mais lhe agradar, ou fnendo cessar 
o effeito da resolucão de 6 do Outubro de 182õ_, como 
procedida de uma ·interpretação alheia da genuína ex
pressão do alvará sobredito das faculdades,- por ser na 
vossa Sé a prime ira dignidade-, ou, não obstante essa 
circumstancia, ordenar o proseguimento da resolução 
respectiva. 

Sendo obrigação da mesa em i ttir seu voto sobre a con
sulta pedida pelo Procurador Geral das ordens na ai ter-
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nativa com que remata o seu officio, parece á mesa QlJC. 
este documento em nada póde alterar a resolução fir
mada nas razões o1Il'recidas, e que merecerão a impe
rial :lpprovação, ainda qnando os avisos tivessem força 
de lei c fize~sem dcrogação ou cledaração contra a regra 
geral c legal, de que uma lei cscrip!a só por outra ema
nada do mesmo poder é que póde soffrer alteração, foi 
uma intclligeneia particular daqurlle Ministro de Es
tado, e que vogava no seu tempo; mas nem por isso se 
Jiz que é razão capaz de convencer o animo de um ci
dadão indiJTercnlc, refutando as razões cxpcn(litlas e 
autorizatlas. c considerando esta nova consulta como 
intempestiva, e porfia de sustentar doutrina em quem 
a peLlr_, c julga ser Llo seu dever rasgar o véo e fallar em 
Jinguagcm pura e clara, segundo os princípios jurados 
da Constiluição. 

A' Vossa Magcstade Imperial compete no moa r os Bis
pos e prover os beneficios ccclesiasticos pela Constitui
ção do Impcrio, no tit. 5. 0

, Cnp. 2. 0
, art. 102, n. 0 2_, 

pela amplitude dos poderes im periaes, pdo in a lienavel 
poder c inspecção sobre os .Ministros do culto, funccio
n(lrios publicas, empregados na parte mai.s interessante 
do Imperio, c não por substituição ú delegação ao prin
cipio dado ror Julio Ili, na qnaliLiarlo do Grã-Mestt·allo 
das Ordells. 

In volveria contr;ul icção que? a pp:1recendo I i vre c iH
dependente como nação solJt·e si, o Brazil conservasse, 
no provimento das igrejas c dos seus Ministros, ·dita
mes de sujeição, quando ó do notoriedade, e mais acer
tada doutrin1, que o sólo do llrazil nunca foi elas Ordens 
c nem as su~s igrejas. 

Compete a Vossa l\lagt'stadc Imperial fazer a nomea
cão da mesma maneira que os Reis livres de Porlugal 
faziam na igreja lusitana, tlissipado o exemplo por que 
forcejaram conservar-se no Braz i l as ordens, c sem 
estorvos provenientes do devoção, lJem ou mal cnton
d iLla doutrina com m ingoa nos seus direito~, que pela 
sua qual idacl e não admitte prescripção. 

Compete a Vossa 1\Iagestade Imperial fazer as nomea
ções revestido de todos aquclles poden>.s que exercitam 
os mais Imporaclorcs c Hcis que professam a religião 
catlwlica romana, sem sujeição ou aflllrrencia ú corpo
ração pcculL1r ou a S!~us ditames, ainda que nclla con
tlecorado como o primeiro, r, partindo deste principio, 
ó que esta mesa tem omittido nos diplomas a rnuncia~ 
ção ele contemplar a Vossa .1\Iagcstade Imperial como 
Delegado elo Grã-l\leslre, ou como o 11rimelro uo Grã-

...... ...:-...i 
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Mestrado. Pugna uma tal sujeição com os interesses 
sociaes, e em nada é necessaria para os devere.~ espiri
tuaes. A religião professada no Brazil obedece á rist:a 
aos dogmas e leis de disciplina universal e regras deri
vadas da tradição apostolica, que sendo universalmente 
admiradas, reverenciaclas, no tempo dos seculos ele ouro, 
no cllristianismo, têm a ser obedecidas; porém o poder 
temporal conservador dos elementos constitutivos do 
bem publico tem o direito de se oppdr a tudo que é 
nocivo ao~ interesses que lhe são confiados, e de repu
tê:lr anti-religioso tudo que fdr ;mti-social, e por isso não 
a•.lmitte sujeição ao Mestrado déls Ordens, nem dá van
tagem a princi pios errados, nem consente que seja ne
cessario o recurso f1s expressões de que eram igrejas das 
ordens as do Brazil Lle urna classe e.-;;pecial, ou stti generis, 
para se conservar o antigo systcma de sujeição. 

O methodo de proceder até agora, que foi dado pelos 
Reis de Portugal como Administrauores do Grão-Mestrado 
como se observa na ultima lei das faculdades era cohe
rente com o systema dos provimentos elo PJdroado Se
cular, póü:, é doutrina mui vulgar que não concorria no 
Padroado leigo, e é estranho tratar agora do Padroado 
mixto, simult:meo ou alternativo, desconhecido no 
Brazil. E' o concurso o meio obvio para conhecer a vir
tude, sciencia e qualidades elos pretendeo tes, e é ele 
regra nos Pa<-lroados Ecclesiasticos, e nrste sentido se 
toma no Concilio LI e Tren to, que foi impugnado pelos 
Bispos Francezes como ambicioso por não deverem os 
eeclesiasticos offerecer-se para os beneficios, mas so
mente ser chamados. E' uma medida ele prudencia se
gura de ser tomada por Vossa Magestade Imperial quando 
não reconheça pessoa com as qualidades necessarias para 
os provimentos, e com especialidade para as dignidades, 
objecto das consultas; mas não é obrigativa a espera <la 
proposta, e convem firmar com energia a regra jurada 
na Constituição, de que Vossa Magestade Imperial com 
igual direito mune os Bispos, e faz os provimentos dos 
beneficios sem dar quartel a doutrinas em contra rio. 
Vossa Magcstade Imperial decidirá o mais justo. Rio 
aos 30 de Outubro de 1.827. 

RESOLUÇÃO. 

Como p:1rece á mesa. 
Paço, 4 de Dezembro de 1827. 

Com a imporia l rubric:J. 
Lucio Soares Teixeira de Gouvêa. 
~~ 
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N. i16.-FAZENDA.-El\t ~DE DEZEl\IBRO DE !827. 

Sobre a arrecadação de direitos do ouro extraltido pela So
ciedade de Mineração Ingleza de Oxenford & C. a 

Miguel Calmon du Pln c Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secret<~rio de Est::ldo 
dos Negocias da F::lzenda e Presidente do Thesouro Na
cional : Faço saber á Junta da Fazenda da Província de 
Minas Gcraes, que Sua Magestade o Imperador tem re
solvido o seguinte acêrca da Sociedade de Mineração In
gleza de Oxenford & c. a: 1.0 que no mesmo Thesouro se 
não fará cleducção alguma da bypotheca dos cem contos 
de réis, com que nelle entrou a dita sociedade por inter
venção de seu agente nesta côrte ; 2. o que o quarto do 
ouro que a mesma sociedade, extraltir do Gongo-Soco, 
deve d'ora em diante arrecadar-se em especie; 3. 0 que ~e 
remctta immediatamente a esta repartição a conta do 
ouro que a dita companhia tiver manifestado e fundido 
até a da ta em que receber c cumprir esta ordem; 4-. o e 
finalmente, que o referido Thesouro passe a cobrar im
mediatamente o ouro que dever a mencionada compa
nhia, em consequcncia desta Imperial Resolução. O que 
tudo se lhe participa para sua intelligencia c inteira 
execução.-José Nunes Ferrei r a a fez no Rio de Janeiro a 
;:) de Dezembro de 1827.-João José Rodrigues Vareiro a 
fez cscrcver.-Miguel Calmon dn Pin e Almeida. 

N. H7.- FAZENDA.-El\1 õ DE DEZEl\IBRO DE 1827. 

Sobre a nomeação de Commissarios immediatos do Governo 
para o troco ou resgate da moeda de cobre na provincia da 
Bahia. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho ele Sua 
.Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional. Faço saber á Junta da Fazenda da Província da 
Bahia que Su:1 Magcstado o Imperador, por decreto de~ 
do presente, que se lhe remette por cópias assignadas 
pelo Contador Geral respectivo, houve por bem nomear 
as pessoas mencionadas nelle, para, na qualidade de Com
missarios immedia tos do GovtJ~rno, executarem com 
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acerto e brevicl.'lde o imperial decreto de 27 de Novem
bro antecedente, que autoriza o troco, ou rcsga te da 
moeda de cobre, que actualmente circula ness::l provín
cia em gravíssimo damno tlo commercio c publico in
teresse; e orJcna outrosim se p;trtieipe á Junta que irão 
posteriores ordens deste Thcsouro na primeira occasião, 
relativas ao pagamento do juro e amortização do crnprcs
timo autorizado ao Governo pelo dito decreto, cujo pa
gamento fica a cargo da mesma Junta, emquanto não 
fôr crcada a caixa filial da amortização da divida pu
lJliea nessa província. O que :~ssim fielmente cumprirá. 
-Albino Nunes de Aguiar a fez no Hio de Janeiro em 
5 de Dezembro ele 1827.-Marcellino Antonio de Souza 
u fez escrever. -J.lfiguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. HS. -JUSTIÇA.- El\I G DE DEZEMDHO DE 1827. 

l\Ianda que d'ora em diante cesse o despacho das quintas-feiras 
na casa da Supplicação: convocando-se tantas Relações <gtan
tas exigir a necessidade do adiantamento dos processos. 

Illm. c Exm. Sr.-Sua lVlagestallc o Imperador, an~ 
nu indo á rrprescntação vor~l de V. Ex. : ha por bem 
que cesse d'or~ em di~nte, na Casa da Supplic~ção, o 
despacho das quintas-fdras, e que orcorrendo ncce~si
dauc de $C adiantarem os processos, V. Ex. convoque 
então successivamente tantas Relações quantas a neces
sidade exigir, pol' ser esta medida mais util ao despacho 
elos feitos civei::::, c propria a fazer accclerar a dos pro
cessos crimes. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço em ü tlo Dezembro 
de 1827 .-Lucio Soares TeiJ;eira de Gouvàt. -Sr. Vjs
conclc ele Alcantara. 

N. 119 .-JUSTIÇA. -Elii 6 DE DEZE~IBHO DE 1827. 

Ordena que sejam logo ouYidos por escrlpto os Magis_lrados 
contra os r1uaes se receherem queixas. 

111m. c Exm. Sr. -Sua Magestadc o Imperador, de se· 
jando facilitar aos seus fi-eis sulJditos todos os recursos a 
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sua imperial pessoa contra as arbitrariedades, vexames, 
ou. faltas de pron_1pta justiça que po!sam experim~ntar 
ela p:u te dos Magistrados: ordena que V. Ex. haJa de 
]·eceber quaesqucr queixas que contra os mesmos lhe 
possam ser apresentadas, e que, para abreviar a decisão 
dellas, V. Ex. mande logo ouvir por escripto ao Juiz 
contra quem for~m dirigidas, e as faça irnmcdiatamentc 
subir á sua augusta presença com a sua competente in
form:-Jção, afim de evitar-se por este meio a demora que 
deverá seguir-se, se as referidas queixas forem presen
tes ao mesmo Augus-to Senhor sem esta formalillarle, 
1~ela necessidade que então haverá de serem recnviadas 
para~a inclispensavel aueliencia dos Magistrados rontra 
quem sejam dirigicl3s; e para que possa chegar esta me·· 
clicla ao perfeito conhecimento de lodos os habi tantcs 
dessa província, orçlena outrosim que V. Ex. a faça 
publicar pelo meio que lhe parecer mais proprio. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
6 de Dezembro de 1827. -Luci o Soares Teixeira de Gmt
vêa.-Sr. Presidente da Província de ..• 

N. 120.-FAZENDA.-E~I 7 DE DEZE1IBRO DE: 1.827' 

SoLrc a abertura dos Curaos Ju.ridicos de S. I>aulo e Olind<:L 

l\liguc I Calmon du Pin e A lmeidà, elo Conselho Je Sua 
_ Magestade o Imperado!', Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias ela Fazenda e Presidente do Tllesouro Na
cional. Faço saber á Junta ela Fazenda de Pernambuco que, 
determinanuo Su:1 Magcstadr. o Imperador que se abram 
quanto antes, os Cursos Jurídicos creados pela lei de il 
de Agosto elo presente anno, como me foi communicado 
por aviso da Secretaria de Estado dos Negocias elo Im
pcrio, de 27 de Novemln·o antecedente: lla por bem 
igualmenle ordenar que a Junta faça o supprimento de 
todas as despezas qun forem precisas para a abertura c 
anda rncn to regular elo esta belccimen to do Jcssa cielaLle, 
em observancia ela c1 i ta carta de lei. O q ne assim rum
prirú .-José .Maria Xavier de Olivc'i\a a fez no Rio de 
Janeiro aos 7 de Dczernbro ele 1827 .-1\brcelliuo An
tonio de Souza a fez esc..rever.-Jfiqucl Calmon cltt Pin 
e Almeida. · . . · 

No mesmo sentido ú Junta ele Fazenda de S. I\mlo. 

<AAFJ'o:.f\:.J~ 

l'EC11>ÕES !JE 1827 ~ 27 



___ _,.. -. .....,......--· ~ ·--- ... -,. 

210 DECISÕES 

N. 121 .-FAZENDA.-El\1 8 DE DEZEl\lBilü DE 1827. 

SoJJre a exportação de moeda nacional c estrangeira pelos navios 
de guerra de nações estrangeiras e paquetes inglezcs. 

Illm. c Exm. Sr.-Constanuo a Sua lVIagcslade o Im
perador que os navios de guerra das nações estrangeiras, 
c os paquetes inglezes recebem a seu bordo, c trans
portam para as provincias deste Imperio e p:lra fúra 
delle não só moeda nacional e estrangeira de ouro c 
prata, sem o competente despacho da Alfandega dos ta 
Côrte mas tambcm a moeda de cobre cuja sahida se 
acha expressamente prohibida pelo decreto ele 3 de 
Março deste anno; E desejando occorrer a tão manifesto 
abuso antt'S de adoptar me1idas mais energicas c w
guras : ordena o wesmo Augusto Senhor que V. Ex. 
faça vigiar cuidadosamente todos os paquetes c vasos 
de guerra estrangeiros que chegarem a esse por lo e 
apprehender na occasião do de:;em!Jarque quaesquer vo
lumes que pareçam conter moeu a. Sua Magcstadc o 
Imperador espera Jo zelo~ e activiclalle de V. Ex. o bom 
desempenho desta providencia. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do llio de Janeiro, 8 
de Dezembro do 1827 .-Miguel Calmon du Pin e Al
meida.-Sr. Presidente da Província elo ..•. 

N. 122~FAZENOA.-El\1 10 DE DEZEMBRO DE 1827. 

Declara que os assignantes da administração de diversas rcudas 
nacionaes devem pagar f/2 °/o ao mez, dos despachos que 
assignarem. 

O Adminislrador do diversas rendas nacionaes que 
se arrecadam na Mesa do Consulado faça rumprir nessa 
administração o art. t. o da Lei de 23 do Outubro deste 
anno, pelo qual os assignantes da Alfandega devem pagar 
t/~ 0 /o ao mez~ do despacho que assignarcm, porque a 
mudança das estações em que as rendas publicas se 
arrecadam não m.uda a natureza. 

Paço, em tO de Dezembro tle 1827. ·_Miguel Calmon 
dn Pin e Almeida. 
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N. 123. -FAZE~ DA .-E~I 10 DE DEZ!<::\ITIRO DE 1827. 

SolJre os direitos (IUC deYe pagar o sal nacional c o estrangeiro. 

I\Ii,<:~·ucl Calmon du Pin c Almeida, do Conselho de 
Stn 1\lagestadc o Imperador, l\linistro e Secretario 
de Estado dos Ncgocíos da Fazenda c Presidente do 
TlJrsonro N 't'Íonal: Faco ~aber á Jullta da Fazenda 
da proYincia de ..... : . ...•. : qw~ Sua Magcstatle 
o Imperador tomando em considcra~ão a consulta elo 
Conselho da Fazenda~ do 27 de AIJri! deste armo, a que 
se h a via procedido soiJre a representação do Descm!Jal'
gador Juiz interino da Alfandcga dcsla Côrte, de 1~~ de 
Ja nci r o do mcsm o anno, na qual peli ia solução r ela ti v.a
rnc·nte ú quota ue direitos, que devia p:1gar o sal bra
zileiro c estrangeiro, em vista da avaliação da Pauta 
Geral organi:.;ada para toclas as elo Imperio de tiOO réis 
por al(jueire, ele qualquer origem que fos-;e, uma vez 
qtw em presença dos Tratados com alg·umas wH;õcs, iicava 
rcd uzido o dito ti ircito, a razão de Hi 0

/,,, a 7Q n'is cada 
alqueir,·, c isto em prejuízo da Fazenda, pois eolJrava-sc 
~~O réis pelo sal lJrazilc:iro, e 1ü0 réis pelo estrangeiro. 
llouYe vnr JJcm determinar~ por Slla lmmc:diata HcsoiLl
(ilO de 2ü de Novembro passado, que se observem os 
ditos Tratados, edel.lrados com algum:lS nações ao dito 
respeito., c quanto ao sal lJrazilciro, que seja despachado 
a 10 róis o alqueire, prestando porüm os despachantes 
fianças iclonc•as ao immcdiato pagamento do aetual di
reito de 80 réis, no caso que a AssCJniJiéa Geral, na 
proxima futura sessão, não diminua este direito, (JUe 
se torna tão desfavoravel ú inc~ustria naeional. O que se 
p:trlicipa ig·uallll(2ntc, a clita Junta para su:t inlelligeucia, 
e .!.wvcrno nos despachos do di to gene r o, pelas re . .;pectivas 
A I Ll!Hlcg·:ts, dando porem conta i mmed ia ta mente d c (1 ual
quer incoHvcuicntc, que se offerc(~a em contrario.-An
tonio Gomes de Oliveira, a fez no H.io de Janeiro em 10 de 
lJez(~mi.H·o de 1827 .-Marcellino Antonio de Souza a fez 
escrever. -J1:fi[Juel Calmon dn Pin e Almeida. 

Sobre l'CilUCrimentos relativos n. preli'n(;ücs militares. 

lllm. e E\.lll. Sr.- TonunLlo-se l!er·us~al'io, e imlis
ven.-;aYel~ LlUl'_, sempre, que V. Ex.. informar solJre 
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requerimentos de militares_, rela li vos a·pretcnções mi
l itarcs, faça junt;:a· pelos rhcfcs 110tas dos assentos que 
os pretendentes tiverem nos livros de registros res
pectivos, e quando aconteça~ que não existam os livros, 
ou os ind ivicluos não pertençam a corpos arregimen
tados, se suppra esta falta pelo moLlo possível, e que 
possa dar alguma idéa dos seus scrviçcJ.s, e circumsbn~ 
cias, ou se declare a impossibilitlacle de poder obter taes 
llOÇÕC~, C Outrosim, quando OS r:retemlentcs forCltl 

omciaes de patente, se faça assim declarar, c tleclare 
além clisw se tem ou não confirmação dos postos, que 
exercerem, ou dizem exercer: tenho de o comn1.unicar 
assim a V. S. para seu conhecimento, governo, c pon
tual ob...:ervancia. 

Deus Gu:1rclc a V. Ex.- Palacio do Rio rlc J:meiro em 
12 ele Dezembro de 1827.- Bento Barroso Pereira.
Sr. PresiLlentc ela Província ele ..•. 

N. l2t>.-GUERHA.-El\I 1~ DE DEZE~mno DE 1827. 

Fica sem cffcito a procura~ão desde que o constituinte declara 
haver sido annullada. 

Em resposta a sua informação de 28 de Novembro an
tecl·dente, sobre o requerimento de Custoclio Angelo elo 
Vasconcellos 1 sarp:en to~mór reformado de 2." linha da 
Provinda de Perna m lJuco, p1~d indo m ud~n' de proca
raLlor para o recebimento de 8eus soldos, tenho de com
municar a Vm. que sendo co11tra direito c r:1zão, 
que qualquer procul'aclor continue a cxcrcrr poclcr·cs 
depois que lhe ~ão cassados pelo seu constituinte, deve 
pagar ao supplicanlc os seus vencimentos, logo que ll1c 
apresente declaração em fórma de llavcr anuullado a 
procuração anterior, não devendo servir de obstaculo 
o prejuízo~ que disso 11óuc rcsult1r aos procuradores 
nomeados em razão de transaq;õcs, que entre si possam 
ter feí to; pois que temlo estes os recursos lega os, 
quando ('0111 rlles se pratique frandr, não rúrl1• esta con
sidr;ação rmh:ll'<lÇar a m:1rclia ordinaria dr !:tcs nc
gocios. 

Dens Guarde a Vm.-- P:1çn em lí d:: Dezcmlno 
de 1827.-Bento Barrozo Pereira.- Sr. Tllrcourriro 
Geral da:5 Tropas. 

ú-\:.A:.AI·~;p..;J"\.AI'' 
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N. 12(L--FAZENDA.-E1\I 17 DE DEZE~mn.o DE 1~27. 

E:\:ige um quadro dos tributos e impostos arrecadados e das drs
pezas que se fazem em cada uma provincia. 

l\Iiguel Calmon (]u Pin c Almeida, do Conselho de 
Saa l\bp:cstadc o Imperador, Ministro c Scct·etario de 
Estado do:' Negorios d1 Fazmula e Pre-;idcntc do Thc
souro Nacional: Faco saber ú Junta da Fazenda da Provín
cia de ... qun Sua ·Mag,)stade o l111pcraclor onlcna que a 
mesma .Jnn ta, com a possivcl brevidade, c com o zelo e in
telligencia que uella cspe1·a,rcmetta ao Thesouro Nacio
nal o seguinte: 1.", uma relação cireumstanciacla ele todos 
os tributos c impostos ora existentes nessa provinda, 
declarando a respeito (lo cada um a sua denominação 
particular, a lei ou on1em, quo o cstaiJclcccu, a época em 
(JUC começou a set' colJr<Hlo, o seu producto illiquiclo 
nestf's ultimas tres armos, c o seu proclucto liquido, c a 
clespcz:.1 ela sua arrecadação durante o mesmo pDriodo ; 
2. 0

, outra rclnçã:) da dcspeza geral (lJ Proviw~i:l., divi
dida pelas cbsscs crclcsiasLiea, civil, militar c naval, 
inclicando ao mesmo tempo as leis o ordens~ quo tiverem 
autorizado cada um artigo de dcspeza em cada uma elas 
rlasscs _; :3. 0

, outra rcl:lção (las di vielas activa, c passiva 
da Província, com particular monção da parto que se 
:-~eliar liquidada~ c da que o não estiver ainda, declaran
do mais, pelo que rc . .;peita ú a c ti va, qual o tributo ou 
imposto donde e!! a pt'uveio, c qaal o nnmoro, c os nomes 
e as posses elos clevDclorcs; c quanto a p:1ssiva, qual a 
origem ou provenicncia della, e o tempo em que foi con
trallilla, e qual o numero e os nomes dos crGc1orcs; 
~.o, flnalmonto, outra relação de todos os Ofilciacs de 
Fazencla, ossim cHectivos como aposentados, pertDnccn
tes ú Província, mcncionan(lo cxactamente a iclade, os 
annos de serviço, e o ordenado on vonci men tos de cada 
um, c a repartição em que scr·yc ou s:;rvio como em
pregado de Fazenda. O que cumpra. José Nunes FDr
rcira a foz no Rio Je Janeiro. em f7 de Dezembro de f827. 
-João José Rodrigues Yareiro a fez escrever .-.Miguel 
Calmon dn Pin e Almeida. 
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N. 127.- ESTRANGEIROS.- EM 1S nE nEzEmmo 
DE 1827. 

Regula a corrcsponclcncía official das legações brazilciras. 

Ten(lo-sc observado que as Legélçõcs de Sua l\fagcs
tadc o Imperador na Europa, c na America diversificavam 
na maneira, com que se corrcsponc]em com esta Sccre·· 
taria de Estado, c convindo por isso estabelecer uma 
regra certa a este respci to : determina o mesmo Au
gusto Senhor, fJUe V. S. l1aja de executar d'aqui em 
diante o seguinte: 

L o Todos os officios dessa LegJÇão elevem ser nume
rados principiando-se a numeração nm cada anno, c 
sondo cseriptos em papel ele tamanho do que se rcmcttc 
incluso, c com a margem que vai marcada. 

2. o Os officios quo tra tarom elo objcr:tos elo serviço 
nacional, ou de negocias ele partes devern ser separados 
daquellcs em f1UC se n:1rrarem as notici;Js poljticas, as 
quaes n;1o se limiUlrão unicamente ús qun tiverem :1eoa
toeiLlo nrssc paiz, mas sim conterão tocl:ls :lS que f'llc
garcm ao seu conhecimento dos outt·os paizes estran
geiros. 

:3. o Todos os officios den~rão ter no fim n m ind iec dos 
paragl'aphos, que contiverem, afim de se procurarem 
com fac i lida de os assnm ptos de que tntarem. 

~.o Podendo acontceer que se não tenham respondido 
a alguns officios dessa Legação, convem que V. S. aponte 
o;; que csUvercm nesw caso, especificando o seu numero~ 
data, c um resumo da ma teria dclles, para se lhes dar a 
devida resposta, e isto mesmo continuará a ollserrar 
d'aqui em diante. 

~).o Determina Sua Magestaclc o Imperador qw~ V. S., 
entendendo-se com o Comul Geral Brazildro residente 
nesse paiz., hilja de ajustar com elle o mt'lhor modelo 
para um mappa, em que se dê conta de tod:1 :l impor
tação dos gcncrrs brazileiros nos portos desse paiz, 
assim como de tocla :! exportação desses portos para o 
Brazil; clevondo V. S. distribuir esse rnodelo pelo 
Consul c Vicc-Consules ahi residentes, incumbindo a 
cada um qnc rcmetta o seu mappa a esta Secretaria de 
Estarlo nos primeiros tres mezes do anno seguinte, acom
panhando-o com observações sobretudo o que pareeer 
eonil uccnte a maior prosperidade de commcreio bra
zilciro; recommendando-Jlles que C~Jill as matt;rias que 
poclrrcm colligir mencionem logo o que é relativo ao 
corrcn to anno de 1827. V. S. fixará tambem ao dito 
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Consul Geral a ordem para que os Consules ou Vicc
Consule~ hão de obter as noções precisas para o desem
penho destas ordens, que nunra devem ser vexatorias 
ou despendiosas para aquelles que lh'as devem fornecer, 
dando V. S. conta por cst:J SccretarLl de Estado do tudo 
o que a este respeito se estabelecer e ordenar na fórma 
acima recommondada. O que participo a V. S. para sua 
devida in tclligencin e execução. 

Deus Guarde a V. S.- Pabcio do Rio de Janeiro em 
18 de Dezembro de 1827.- .Llfarquez do Aracaty.- Sr. 
:Minislro do Brnil em .... 

Expediu-se tambem circulares aos Consules. 

N. 128.-FAZENDA.-El\1 18 DE DEZEMBRO DE 1827. 

Sobre as ajudas de custo dos membros do Corpo Legislativo. 

1\ligucl Calmon du Pin e Almei!la, do Conselho de 
Sua l\Iagestadc o Impcraclor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negoeios da Fazenda e Presidente do The
sonro Nacional: Faço salJer á Junta da Fazenda da 
Província ele ............. que, havendo-se-lhe deter-
minado, em provisão de Vi de Outubro deste anno, o 
cumprimento ele que acha regulado no~ 3. 0 das Instruc
ções de 26 de Março de 182~~ quanto ás ajudas de custo 
dGs l\Iemllros do Corpo Legislativo: houve Sua 1\fages
tacle o Imperador por bem mandar declarar á dita Junta 
que taes ajudas de custo só elevem ter logar no principio 
e 11m das legislaturas, e não das sessões annuaes. O que 
se lllc participa para sua intelligencia e devida execução. 
João José de Brito Gomes a fez no Rio ele Janeiro em 18 
de Dezembro de 1827.-- João José Rodrigues Vareiro a 
fez escrever.- Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. 129.-FAZENDA.-ElH 19 DE DEZEl\mno DE 1827. 

Exige informa~ões acêrca dos impostos arrecadados nas provin
cias e do modo porque se possa melhorai-os. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua Magest tele o Imperador or
dena que Y. Ex., ouvindo immediatamcntc o Conse]ho 
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do Governo, c consulbntlo as pcss')?h Cf!!C julgar mais 
·entemlida:;; e zrlos~s, remetta ao T!1esouro Nacional, 
com a possivcl Lrcvidaclo, uma informação cireumstan
ciada sobre os quesitos scguint,;s: 4.. o quaes sejam de 
todos os trihulos e impostos rxistent83 nessa província 
o;.; mais gravosos aos contrib:1intet, c por isw mais 
nt1CiYos ;10 de~cnvolvimcnto da riqueza publica; 2. o 

qual o meio mais suave c mais ceonomico de fazer 
anccaci:Jr cacla üm elos referidos tributos e impostos, 
designando quaos poderão ser utilmente a(1mini~trados 
por conta da Fawnlla, c quacs arrematados por con
tratos; 3. 0 f1nalmcnte, qu;JcS OS abusos introduzidos na 
administração, arrol:õHlação, fisL·alist:~ção c applicação 
das rondas da provincia, indicando o~ meios do corri
gil-os, c lem};r;milo quacsquer arbítrios que, no seu 
cntcnc!cr, possam produzir augmcnto ue receita e dimi
nuição dn dcspcz~ na mesma província. O que V. Ex. 
cumprirá. 

Deus Guaruc a V. Ex.- Paço em 19 Je Dezembro de 
1827.- 111iguel Calmon du Pin e Almeida.- Sr. Presi~ 
dente ela Província de ...•.• 

N. 130,-FAZENDA.-El\1 19 DZ DEZE)lBilO DE 1827. 

1\Ianda proceder a liquidação da divida passiYa do Estado. 

1\iip;ucl Calmon cln Pin e Almeida, do Conselho de 
Sua Magcstade o Imperador, Ministro e Sccret:nio de 
Estado dos N egocios da Fazenda e Presidente do Tllc
souro Nacional: Faco saber á Junta da Fazemla da 
Província de ..... :que Sua l\Iagestade o Imperador lla 
por hem ordenar que a mesma Junta, em o!Jsrrvancia 
do art. 2. o capitulo Ullico, Tit. 1.0 da carta de lei de H> 
(le Novembro deste anno, e além elo que se lhe deter
minou em provisão em 17 do corrente mcz~ rcmctt:l 
com a m~ior brevidade ao Thesouro Nacional, para ser 
prescn te ú Asscmbléa Geral Legislativa na sessão pro
xima futura, se ];!Ossivel fôr, a conta da divida passiva 
da Província quo se ::tchar devidamente liquidatla; c 
outrosim que a referida Junta pas'sc immediatamente a 
nomear, cl'entrc os seus omciaes, um dos mais haveis 
c activos, para que, auxiliado pelos collaboradorcs que 
forem neccssarios, trabalhe exclusiva c ince~santcmente 
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na liquidação daquclla parte da menciona!Ja divida, fJl1e 
se acllar ainda por liquiclar, cingindo-se no que tocar 
no pt·ccesso ela liquillaçãü c expedição dos títulos aos 
credores pulJlicos ás disposi~ões das leis de Fazemla 
:H·.lu::!lmont'~ em ·-;igor; c cnviamlo ao Thcsouro á me
dida que fór progredindo l1('Ssc importante trabalho a 
conta do que assim fór liquidando. O que cumpra. Jo:-'(~ 
Nunes Ferreira a fez no Hio de J:meiro em iH de Dt:
wmhro ele 1827.- João José Hodrignes Varciro a fez 
escrever. -Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

• 
N. lJl.-FAZEND.A .-EM 20 DE OEZE:\IBUO DE 1827. 

Manda proceder á liquitln~."io da divida activa do Estado. 

1\Iigncl C:llmon dn Pin c Almeida, do Conselho de 
Sua Magcstnde o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thc
souro Nacional: FL~co s:11Jer á Junta da Fazenda da Pro-
víncia de ......... : . .. : que, sendo urgente pôr em 
execução o art. 2. o ela Carta de Lei de 13 de N ovemhro 
cleslc anno, que manda reúuzir a letra~:; a divida activa 
do Estado, e cumprindo, que se liquicle immediata
mentc a referitla Llivida, que estiver ainLla por liquidar 
nessa província, para que se verifique a saudavel dispo
sição ela precitada lei: ordena Sua Magestade o Impe
rador, que a mesma Junta passe logo a nomear de entre 
os seus Oífieiaes um dos mais haLei~, e activos, para quo 
auxiliado pelos eollaboraclores, que forem precisos, tra-
1Jallw incc:'S:l ntemcn te na liquidação da mencionada 
divida, até o Lim do proximo passado anno de i82G, con
formando-se no desempenho dessa tarefa com as cUs
posições das leis existentes. O que r;umpra.- Pedro 
Jc,sú da Cnnara a fez no 1\io de Janeiro em 20 de De
zembro do 18:27. -1\Inrcellino Antonio de Souza a fez 
escrever.- .Miguel Calmon dn Pin e Almeida. 

DECISÕES. DE :l827, 2i 
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N. 132. - ESTRANGEIROS. - EM 20 DE DEZEl\lBRO 

DE 1827. 

Determina a remes::;a de uma relação annual dos empregados 
das Legações, Consulcs, c Vicc-Consules JJrazilciros residen
tes no estrangeiro. 

Convindo que nesta Secretaria ele Estêldo dos Nego
cios Estrangeiros haja uma informação d.etalhada a 
respeito do merecimento e conducta de todos os em
pregados nessa Legação, assim como dos Consules e 
Vice-Consules brazileiros residentes nesse paiz: deter
mina Sua l\Iagestarle o Imperador que V. S. remetta 
todos os annos á dita Secretaria de Estado a referida 
relação,• com as observações que V. S. fizer a este res
peito, nas quacs como é de esperar· da integridade, c 
sizudeza de V. S. convem que haja a maior imparcia
lidade e rectidão: a(lrertindo V. S. que a execução 
desta ordem será tão reservada, ela pnrte de V. S., como 
nesta Secretaria de Estado será recommendada a guarda 
c recato destas informações que sómentc serão vistas 

. pelo Governo ele Sua l\Iagcstade Imperial. O que parti
cipo a V. S. ·para sua intcllg·encia e execução. 

Deus Guarde a V. S.- Palacio do Rio de Janeiro em 
20 ele Dezembro de 1827.- Marquez de Aracaty.-Sr. 
Ministro do Brazil em ..•.. 

N. 133.- FAZENDA. - El\l 22 DE DEZEiHDRO DE 1827. 

Determina o desconto nos v8ncimentos dos Agentes e Guardas 
do Consulado nos f1ias quo faltarem e providencía a respeito 
da assiduidade dos mesmos empregados. 

O Administrador déls diversas Rendas fique na intelli
gcncia de que Sua .M:1gestade o Imperador tem deter
minado, que de hoje em diante se desconte na mesma 
Repartição, aos Agentes c Guardas tlo Con:;;ulado~ a parte 
dos seus vencimentos correspondente aos dias em que 
faltarem_, do mesmo modo que se pratica com os Offi
ciaes da Fazenda: outrosirn manda o mesmo Augusto 
Senhor que o referido Administrador reprchenda scvc
ramenteá(JUeltcs dos seusOfficiacs e subalternos, que não 
comparecerem na Administração ús horas determinadas 
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nas instrucçõcs que a regulam, afim de se evitar o 
escand:lloso inrommodo que por vezes se tem dado ú~~ 
partes; suspeudcndo immcdiatamente aos que reinc:idí
rem, c forem contumazes, c dando depois conta ao Go
verno, para que St!jam exemplarmente punillos. 

Rio de Janeiro, 22 c1 e Dezembro de 18~27.- Migllcl 
Calmon du Pin e Almeirla. 

N. 13'L- FAZENDA.- E;,I 22 DE DEZEl\lllRO DE 1827. 

SnlJrr, a crcaçfio de uma repartição de arrecadaçüo na provinel:t 
de Sergipe. 

Illm. e Exm. Sr.- Não se tendo até ilgora rcaliz:Hlo 
i1 cre;H;Jo ela Junta da Fazcnd:1 ilrss1 provincia, deter
minada pcb Carta Re2,·í:1 ele 2ti <le SetcmiJro. de 1821, c 
rcconllecendo-sc por outra p:1rte, que clla não é neccs
saria, bastando para a ildministra(jão d:1s snas rendas c 
<lesprzas publicas, um Atlministr:l(lor, um Tllcsonreiro 
r;'l'f<il c um Escripturario, d('IJaixo da inspcr·ção do Pre
sidl'n te <1e~sa província: Sua l\l<lgrstadc o Impcr:ldor 
m:mcla encarregar ao Prc·siden te d:t provi nci~1 ela Billia 
;: nomraç:1o de um Ofncial d:1 Junta da Faz1•nd:t daqnclln. 
província para o emprego tle Admmistl'a,Jor, com o 
mrsmo ordenado de 80075000 marcado na dita Carta 
Hrg·ia ao Escrivão da .Junta. E houve por bem autorizar 
a V. Ex. para nomear pessoas icloneas par11 os logares 
de Thesoureiro geral c Escripturario, aquelle com 
r~:OO->OOO e este com 2001)000 ele ordenado a nnuaJ, pagos 
pela rcsprctiva folll:1 civil. E porque uma parte das 
rendas dessa provinda, se arrecada na B.lhi::~, determina 
outr0sím o mesmo Augnsto Scnl\(1r que o Presidente da 
di ta provincia, de ac<Jrdo com V. Ex., c Ctm!'ormando-se 
com as leis cxist('ntcs, formulem as instrucçõcs com que 
deverá servir o dito Admini:'trador, ficando todavia de
pcmlcntes da approvação d, Governo, a quem deverão 
sem perda de tempo diir ~~onta rlo qw• a este respeito 
praticarem. O que participo a Y. Ex. p:11·a sna intclli
gcilCia C CXCCU('âO. 

Den~ Guanl1~ a Y. Ex.-Palaeio do Rio ele J(]neiro em 
22 de Dezembro de 1827 .·- Migncl Calmon dn Pin e 
Almeida.- Sr. Pre3idcntc ua Provind~l de Sergipe. 

9 
J ? 1-. 

.<-
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N. i3ti.-FAZENDA,--c-E~l 2't- DE DEZEl\IBUO DE iR27. 

Subre o resgato ela moctla de cobre da Bahia. 

Miguel Calmon du Pin c Almeida, do Conselho ele 
Sua IVIagestadc o Imperador, Ministro c Secretario de 
Estado uos Ncgocios da Fazenda e Presidente do Thcsouro 
Nacional: Faço saber ú Junta da Fazemla ela província 
tb Bahia que ne~ta occasiã'O, pela fragata Thetis, do que 
é commandantc Matheus 'Velch, se llle remette a quan-. 
tia do õO: 000;)000 em moeu a ele cobre, o em ceuulas a 
de 60:000~000, para serem appliL:ados ao resgate, e troco 
da moeda do cobre de que foram encarregados os com
missarios immecliato~ do governo, nomeados por flecreto 
de 4 do corrente, commun icado a essa J Lmta em 
provisão de lO do corrente mez, ficando a mesnu Jnnta 
na intelligencia do qul~ pela fbgab Izabel, quo em 
poucos dias par tirá, se lhe r e me tter:ão mais iOO:fJOOq)OOO 
em cobro, que jú se acham promptos, e 200:000~000 em 
ccdulas. Nesta intelligencia deverá a dita Junta entregar 
logo aos ditos commissarios aquellas sommas, além das 
inuicadas no art. 7. o das instrucções que acompan_baram 
o cit<1do decreto ele lf do corrente, para que effectiva
mente se opere o referido troco no termo que indicado 
fór em virtuue das soiJreuitas instrucções. E porque 
as rendas da extincta Mesa dn Inspecção dess1 província 
pJssam a ser administradas c arrecadadas por essa junta, 
em consequencia ela nova carta de lei ele 5 de Novembro 
passado, e se destinem por agora com particulariLlacle 
ao pagamento do juro e amortisação do cmprestimo, 
authorisado por decreto de 27 de Novembro pass:tdo, 
importa não só que a escripturação destas rendas se 
faça em separado, aincb que se mencionem no balanço 
geral, que se deve rcmetter ao Thesouro; mas t:nnbem 
que a junta mensalmente applique á remissão dos 
títulos do sobredito emprestimo o prmlucto liquido das 
ditas rendas, para que desta sorte a amortiz<1ção do 
mencionado emprestimo se faça, se é possível, sem 
prejuízo da Fazenda, devendo a junta ter muito em 
vista nesta parte as disposições dos arts. GO e 61 da lei 
da fundação da divida publica. 

E pelo que toca ao pagamento do juro, deverá essa 
junta fazel·o aos 8emestres ou por anno, como ajustado 
fór pelos referidos commissarios, na intclligencia 
porém de que esta despeza prefere a qualquer outra 
da Província, á reserva sómente do emprestimo elo 
Londres, porque todos os incommodos domesticas são 
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inferiores á perda elo credito nacional nos paius estran
geiros. Cumpre mais parl icipar á junta que Sua Magc::;
tade o Imperador permitlc que nos pagamentos que se 
lllc fizerem c nas suas rcp<~rtiçõcs suballcrnas se recclJa 
nas ccclulas qnc ora se lllc rcmcttcm 1/2 ~h ou 1/1 . etc., 
do fiuc devido fôr, como prudentemcutc assentir, para 
maior facilidndc c commodiLlade das trausaccõcs mer-
cantis da Província. · 

UI tímamen le Sua 1\Jagest:1tle o Imperador espera que 
a jun'a não pouparú diligencias para que se consiga 
prowpta c plena cxecw:ão de suas imperiaes ordens em 
negocio tlc tanta monta e gravidade para a Proviuci:l, 
que por tantos tittdos merece sua especial considcnu;ão 
c amor. Joaquim Teixeira de Macedo a f(_iz no llio de 
Janeiro, em 2t} ele Dezembro de 1827.- Marcellino 
Antonio de Souza a fez escrever.- Miguel Calmon cln 
F in e Almeida. 

N. 13G. -FAZENDA.-El\1 29 DE DEZEl\IllRO DE 1827. 

Sobre as clespozas a cargo da Intcndoncia de Policia. 

SulJinclo ao alto con1wcimcnto de Sua Magcstade o 
Imperador a rcpresrnt:tção feita por V. S. em data de 
1:3 do corrente, pedindo se lhe declare qt11es das clc~
pcz:ts a cargo da lntenclcncia Geral da Policia, não 
autorizadas exprcs.;;amentc por lei :::er-lllcs-lJào abo
nadJs nas ronL1s que eleve prestar ao Thesouro Nacio
nal: manda o nH·smo Augu'-to SrniJr,r, pela Secretaria 
de Estado !los Nep;ocios ela Fnonda partieípar a V. S., 
p:1ra sua i nteil igcncia c rxocução, q uc lllc scd havida 
110 Thcsouro como leg;d toda :1 tlcspeza, que íizn· em 
virtndc de avisos c portarias do Governo, expedidas a 
('Sc:a l'Cll:tl'tição ant(!riormrutc ao juramento a Cunst i
lui<.~üo; e qnc das outras dc~qwz:1s, ordcnacbs depois Llo 
solemnc aeto daqu(_illc juramento, lhe serão províso· 
ri:nnrntn ahon:-~das, romo rumprc ao srrYi<~o r Íntcrcsso 
puldir·o, e emquantrJ:: AssPmhlé:~ Grr:ll L:•;r!slativa não 
dclílwrar a este respeito, lão sóm<·nteaqncll:tsque parc
r<~m ou cvidrntrmcntrnecPssarias :\ csistrm~i:1 ela Policia, 
ou sustí•nlatlas pf'la justiça c ('(JUÍdadr, tacs como as se
guintes: 

La As tlespez~Js que :-e lizer com :Hlt!t~lles empl'cgados, 
11,1 St'u etaria, Thesuura1 ía e Contadoria da lntent[encia, 

• 
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que tiverem ::;ido admittidos segundo os regulamentos 
approvados pelas pol'tarias de 20 e 2G de Agosto de 182~, 
devendo conscquen temen le ser llespeditlos q uaesqueL' 
outros empregados que se acltem demais, assim como 
suspender-se o ordenado de 1 :000~000 arbitrado ao Thc
soureiro, que co:1tinuará a perceber o <JUC cl'c:ntes havia. 

2." A despcz·1 que llzer com a administração das 
obras c illuminação, limpez:l ela cidade c su!Jurbios: 
devenLlu cessar o logar e onlenaclo tlo Inspector GlT:tl 
dei las, por ser, além ele illegal, desneccssario; c despe
dir--se quaesqucr outros empregados, quo nJo teulwm 
titulas competentes para servirem ou não sejam pre
cisos; e Sua Magestade Imperial ha por muito ret:om
mendauo a V. S. o possível melhoramento e a possível 
economia nas referidas olJras, illuminação c limpeza, 
que devem ser inqueslionavel:nentu consideradas como 
tn·incipaes attrilJUições ela Policia. 

:J.a A cle.;;pez~l que fizer ;tté ulterior approvação da 
Asscmb!éa Geral Legislativa, com aquelles cios pcn.siu
n:Jrios a cargo da Intcndeueia, rruc tiverem :-:ido agr:i
ciados depois do precitado juranwnto ú Const!tuição. 
O que Sua Magestaclc o Imperador ha por bem ordenar, 
em a ttcnção ao miscra vel estado das pessoas desval i Lias) 
que percebem tacs pensões, e á pequena importancia 
delbs: devendo cessar todavia a de G40 rs. dia rios, c 
mais 4)800 mensaes que recebia o Commiss:H'io Josó 
Elizen da Silveira, emqu:mto não apresentar compckn-
tcmente o titulo necess:1rio para continuar a havei-a. 

4. a Finalmente a despeza que fizer com as gra tifl
cações concedidas por decreto de 9 de Janeiro ele 182?5 
aos Officiacs da Guarda da Policia ; c bem a:'sim com as 
diligencias neressarias para que se mantenha a ordem c 
segurança publica c individual, e se previnam os cri!lles, 
e se descubram seus autores. Esperando Su:1 i\Llgesbdc 
Imperial que V. S. se haverá sobre este import;mte 
ramo da sua jurisdii'Ção com aquella prudencia, dis
crição e economia proprias do seu zelo, actividadc e 
luzes. 

Deus Guarde a V. S.-Palacio do Rio de Janeiro em 
2Ç) de Dczrmbro do 1827 .-Afi{fllPl Calmon du Pin e 
Almeidrt. -Sr. Cnnsel heiro I nl.endcn te nPnl lla Poli1· i::t. 
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N. f3:'L-JUSTIÇA.- El\1 29 DE DEZEMBRO DE 1827. 

· ;Declara que os indivíduos apprehcndidos e convencidos deva
ãios e ociosos devem ser processados de conformidade com o 
decretJ de 4 de Novembro de i75r>. 

Sua Magestade o Imperador, a quem fiz presente o 
officio de 14 do corrente, em que V. S., depois de faze!' 
ver o crescillo numero de homens vadios que vivem na 
ociosidade, sem busGarem meios de subsistencia, e que 
principalmente nesta província concorrem para os re
petidos roubos_, que se tem experimentado, pede se lhe 
declare -se taes imli viduos deverão ser processados, na 
conformidade do decreto de 4 de Novembro de 1Jõ5, 
ou destinados ao serviço do exercito e marinha, como 
ultimamente fôra ord.e.nado pelos avisos de 20 de Outu
bro do anno antecedente, expedidos pelos Secretarias de 
~stado dos Negocios ela Marinha e Guerra: manda de
clarar a V. S., que o citado decreto de 4 de Novembro 
de i 7oo deve ter-a srra fiel ébservancia, para serem em 
conformidade delle proce~âtfos todos aqnellcs que foren 
apprehendidos e convencid-..de vadios e ociosos. 

Deus Guarde a V. S.- Paco em 29 de Dezembro dd 
1.827. -Luci~ ~oares Tejx.eira dê Gouvêa.-Sr. l~eridenle 
geraLda Pohcl.l.· :. ""'~ 

' ,f.i.;, 
'lif:$-

N. 138.- ESTRANGEIROS.- EM .,29 DE DEZEMBRO 

DE 1.827. 

Ordena a remessa de um mappa mensal dos navips despachados 
pela Alfandega da Côrte. · 

Havendo eu recebido as diarias dos navios que des
pacham nessa Alfandcga na fórma do costume, e pare
cendo-me que aquelle trabalho se poderá fazer de um 
modo menos oneroso e mais util por um mappa mens:;tl: 
tenho de recommendar a Vm. que ele ora em (ljante 
faça cessar a remessa diaria da dita relação, remetteH·· 
do-se porém a esta Secretaria de Estado dos 'Nego.cif:s 
E~Lr~ng-eird;~, no n m •l(~ cad,., mez, lJYY! mappa P-xactlSSl·· 
mo elos navio0 tgtc tiverem d .. :sradw n~qnellc mc1 
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1lcvemlo este vir assignado pelo empregado que para 
isso estiver devidamente autorizado. 

Paço em 2U de Dezemhro de 1827. --Jlarqtttz do Ara
caty. -Sr~ Juiz in ter i no !la alfantlega. 

N. 130.-MARINHA.-E:u 2U u~ DEZEMBRO DE 1827. 

Nomt~a um r~judante do intendente da marinl~a, c ordena pu11l1a 
em pratica diversas medidas para lJoa ancc;tdaç:~1o c arranjos 
dQ r~rscnal de marinha. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua 1\Iagcsta!lc Imperi:1l atlcn
demlo ás representações, crn que V. Ex. pondcr:1Ya o prc 4 

cario estado de sua saude, c a consequente impossibili
dade de s::~ tisfazcr r;om a cxaclidão que sempre professou 
a todos os deveres do seu rargo~ mórmente na parte 
relativa á frequente insprrção !los armazcns, como é de 
lei e mister, para melhor arrecadação e economia da 
fnenda publica; ha por bem, até ulterior resolução, no
mear para seu njudante o capitão de fragata Fernando 
José de Mello, afim que V. Ex. o dirija, e empregue em 
todos os olJjccl.os do serviço como convier, para que 
sem a menor quebra vão a effcito todas as disposições 
da legislação inhcrcnte a cs:-;a rcp0rtição, isto é, alvarás 
de 17 de 1\Iarço rlc HHH, de 3 de .Junho de 1793, de 2G 
de Outubro de 17DG, :13 de 1\laio de 1808, regimento do 
almoxarife da Hibcira c outras posteriores resol11Ções; 
c por quanto a modcrnissima lei d::t respons;lllilidaLlc 
elos Ministros, c sobretudo o zelo pela causa publica 
imta e impõe a cada um dclles o l'igoroso clerrr de, na 
sua repartição, clfceti v ar succl'ssi vamen I c a responsa" 
!Jilicladc dos empregados suba ltcrnns : ordena o mesmo 
Augu~to Senhor~ que do 1. o de Janeiro proximo em 
diante, se principie com a maxiun dili!.!cncb a fazer 
cxael.o inventario por elassr, dos g·1•twros existentes nos 
armazcns, afim de sr eorn l1inar o di to invcJ1l:1rio com o 
on1inario balanço dcduzisJi, da rcspediYa f'St:tipturaçflo. 
Ordena, finalmentr, Sua 1\bgcstadc Jm per ia l, que V. Ex. 
córtt: rurto c :;upere qu:mtaq diflicultladeq se po~.sarn 
élprcsentélr tendentes a illudir ou ncutrali.~ar esta es
sencial operação; tlevcndo outrosim encerrar-se a cs
cripl ur~~<;ao até o 11m du corrente atmu, csla1Jekcenuo-
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se. u1f;.iversas classes de arre?ada9ão novos livros dt' 
co~talhhdade, para que fiquem-Inteiramente separadas 
aS transacções de receita e despeza até o fim docorrente 
anno, época prefixa a que se deverá referir o dito in
ventario corri as dessa data em diante. 

V. Ex., -a contar do i. o de Janeiro proximo, exigir:t 
, \os escrivães das classes, em todos os sabbados~ um 
l~ilhete ou mappa com a demonstração quantitativa dos 
,ueneros recebidos e despendidos durante a semana, afim 
que em qualqqer momento, pela combinação do saJdo 
d•· ;aes bilhetes com o inventario mais proxímo, V. Ex, 
p\~'~:~a conhecer e informar com exactidão o verdadeiro 
estado dos armazens. 

Espera Sua Magestade Imperial do provado zelo dG 
V. Ex. que a fiscalisação dos mesmos atmazens navae,;: 
marche pelo menos, ao par da que os particulares cuida
dosos exercitam sobre' os proprios; e fica V. Ex. autori
z:~·LJ,a tomar todas as medi~s, e fazer como bem enten
der quaesquer disposições que não encontrem lei existen
te para çonciliar tão interessante fim, podendo suspender 
de suas funcções quaesque,r· empregados que se mostrem 
rc•,issos na prompta execução do acima .expos.to-; assim 
como tambem fique V. Ex. certo, que Sua Magestade 
lrnperial tem. fim viita ·recompensar com extraordina
rias ~,ratifica~s 1r0Sque extraorJinariament~se mos~ 
trarcm exactos no des-empenho de seus d-everes, e ze~ 
lo~o·; pela bem entendida economia, e melhor arrecada-

da publica· f:rzenda . 
Deus Guar·de a V. Ex. Pa·ço em ':'29 de Dezembro do 

1827. -Diogo Jorge de Brito.- Sr. intendente da ma~ 
rinha. 

t 'd). - :F,AZENDA. - E~1 29 DE DEZEl\f.Bl\0 DE 1827. 

lc;·ila o Provedor da Casa da Moeda para comprar todo o 
material que lhe fôr preciso. 

U l'rovedor da Casa da Moeda desta côrte fique na in·· 
t:.·id:;encia de que d"ora em diante todas as compras do 
cot1_:·e que se deve cunhar, e de todos e quaesquer outros 
matcriaes necessarios para o laboratorio das differentes 
:Jffl:'inas (:b mesma r~3S.'L ~.-.râo 1mpret!~rivelmeD.tP. Jeit.,s 
~ISÕES DE i8f].. ~\} 
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por elle Provedor, precedendo editaes c annunciõs pela 
imprensa, para que haja de concorrer o maior possível 
numero de vendedores, e submettendo os ajustes que a 
taes respeitos fizer a l\Iesa do Thcsouro, para qu-e sejam 
approvados e pagos, depois de processados devidamente 
pela Thesúuraria competente. E por esta occasião 
manda Sua l\iagestadc Imperial recommendar ao mesmo 
Provedor que execute e faça executar pontualmente o 
regimento da casa a seu cargo, considerando como i Ilí
citas c abusivas quaesquer praticas que se tenham in
troduzido em contrario. O que cumpra. 

Rio de Janeiro, 29 de Dezemhro de 1827. - .ffliguel 
Calmon du Pin e Almeida .. 

-~-.·".·.·.·. 
"!~['"'" 
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