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DECRETO - DE 1 DE JANEIRO DF: i829. 

Coneede a gratificação annual de J.OOfJOOO ao Lente substituto da 
cadeira de pintura da Academia Imperial das Relias-Artes. 

Attendendo ao que Me representou o pintor da mi
nha imperial Camara, Simplicio Rodrigues de Sá, pen
sionista da Academia Imperial das Bellas Artes, e ao 
serviço effectivo em que se acha na mesma Academia, 
eomo substituto da aula de pintura : Hei por bem Fa
zer-lhe mercê da gratificação annual de 1006000, pagos 
pelo Thesouro Publico desde a da ta deste Decreto. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Meu Conselho, 
Ministro o Secretario de Estado dos Negocios da Fa
zenda, e Presidente do Thesouro Publieo, o tenha asS'im 
entendido, e faça executar com os despachos necessa
rios. Palacio do Rio de Janeiro em um de Janeiro de 
mil oitoeentos vinte e nove, oitavo da lndependen
eia e do Impel'io. 

Com a rnbriea de Sua Magestade o lmpo rador . 

. Miguel Calmon dtt Pin e A.lmeida. 
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DECRETO - DE 2 DE JANEIRO DE J829. 

Designa o dia da instaliação e os das conferencias do Supremo 
Tribunal de Justiça. 

Hei por bem~ qne o Supremo Tribunal de Justíç<1, 
creaclo pela C;1rta ele Lei de :18 de Setembro do anno 
proximo p<1ssado, se instal!e no dia 9 do corrente mez: 
que as conferencias ordinarias do mesmo Tribunal 
sejam {Js terças c sextas feiras; que comecem ás 9 
horas da manhã, e durem ao menos quatro horas: 
de-rendo taes conferencias ter lugar nos dias antece
dentes, quawlo aquclles sejam impedidos. 

Lucio SoClres Teixeira de Gouvêa, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Jus
tiça, o tenha assim entendido, e fc:ça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio ele Jan'eiro em 
dous de Janeiro de mil oitocentos vinte e nove, oi
tavo da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

L'ucio Soares Teixeira de Gouvea. 

DECRETO - DE 7 DE JANEIRO DE :1829. 

Declara que a nenhum cidadão brazileiro é licito continuar a 
exercer emprego do Governo de Montevidéo. 

Const~mdo na Minha Imperial Presença, que :1lguns 
cida<lãos brazileiros, est<1belecidos em M on tevidéo, têm 
continuado a exercer empregos, que occupavam nesta 
praça, ao tempo da declaração da independencia da 
Cisplatina, e aceitado outros ele novo, por nomeação 
ele seu Governo Provisorio, na persuasão de que para 
isso os autorisa o artigo oitavo da Convenção preli
minar de paz: Hei por bem Declarar que a nenhum 
cidadão brazileiro é licito continuar a exercer emprego 
do Governo de Mon fevidt'·o, ou aceitar outros., sem 
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incorrer no perdimento dos direitos de cidallão brazi
leiro. José Clemente Pereira, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos N ~gocios elo Imperio, 
o tenha assim entendido, c expeç:1 os desp]chos ne
cessarios. Palaeio do Rio de Janeiro em sete de Janeiro 
de mil oitocentos vinte e nove, oitavo da lndepcndcn
cia e do Imper i o. 

CrJm a rubrica dc Sua 1\iagestade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 

DECH.ETÜ-DE 8 DI<: JAl\EtnO DE 182\J. 

Dá por empossado o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 
para receber o juramento dos mais Ministros e exercer as func
ções do cargo. 

Tendo o Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, 
José Albino Fragoso, prestado juramento nas minhas 
imperiaes mãos pelo cargo de Presidente do mesmo 
Tribunal, na conformidade elo art. 3. 0 da Carta de Lei de 
18 de Setembro de 1828: Hei por bem Dal-o por empos
sado na referida Presidencia, a fim de receber dos mais 
Ministros o juramento marcado no citado artigo, e 
exercer em tudo o mais as funcções inherentes ao sobre
dito cargo. O mesmo José Albino Fragoso o tenha assim 
entendido e o execute. Palacio do Rio de Janeiro em oi to 
de Janeiro de mil oitocentos vinte e nove, oitavo da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubdca de Sua Magestade o Imperador. 

Lucia Soar'es Tei.neira de Gouvêa. 

,:'~\'1~/~---t ~:{' ~.11 \ 
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. DECHETO- DE i 7 DE JANEIRO DE 1829. 

Manda ob:iervar o Regulamento da Inspecção da saudc publica do 
porto do Rio de Janeiro. 

Hei por bem Ordenar que o Itlustrissimo Senado da 
Camara desta cidade, e as mais Camaras das cidades, e 
villas maritimas, na parte que lhes fór applieavcl, se 
governem na inspe(~ção da saude publica dos portos, pelo 
Regulamento, que com este baixa, assig-nado por JoFé 
Clemente Pereil'a, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios do Imperio, que assim o 
tenha entendido c expeça os despachos necessarios. P:l
lacio do Rio ,;e Janeiro em dezesete de Janeiro ~lo w il 
oitocentos. vinte e nove, oitavo da Independcncia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade Imrerial. 

José Clemente Pereira. 

fteijulamento da Inspecção de !!!mude pubUct~ 
do po11•to elo lPUo de ..Jan11eiro. 

DOS EMPREGADOS NESTA INSPEGÇÃO. 

Art. l.., A Inspecção da saudc publica do porto desta 
Córte, encarregada ao Illm. Senado da Camara desta ci
dade, pelo art. L o da Lei de 30 de Agosto de 1828~ será 
desempenhada por uma commissão composta do Pro
vedor da saude, de um Professor de saude, um Inter
J)rete, que servirá ao mesmo tempo de Secretario, um 
Guarda-bandeira, e os Guô.rdas, que forem necessarios. 

Art. 2. o O Provedor da 'saude será nomeado pelo 
lllm. Senado d'entre os seus Vereadores, na conformi
dade da Carta Régia de 30 de Agosto de 1792. E' o Chefe 
desta con:~missão, ao qual todos os membros, de que ella 
se compõe, ficam subordinados: a elle compete expedir 
todas as ordens, peovidencias e communicações, que a 
economia administrativa da mesma commissão exigir. 

Art. 3. o O Professor de s::mde é o Director das vi
sitas, que se fizerem á bordo das embarcações, que esti
verem no caso de serem visitadas. Será medico, ou ciq 
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rurg1ao approvado em medicina, nomeado pelo Illm. 
Senado, e vencerá a gratificação de mil réis por cada 
visita que fizer. A elle compete decidir se as embar
cações estão em estado de serem declaradns desimpe
didas, ou em quarentena. 

Art. 4. o Ao Interprete incumbe, além das obrigações 
privativas deste officio, lavrar os termos das visitas, que 
se fizerem aos navios, e escrever os in terrogatorios, e 
quaesquer outras diligencias_, a que por occasião das 
mesmas visitas fór necessario proceder. 

Art. 5. o O Interprete das visitas da policia servirá 
ao mesmo tempo de Interprete das visitas da saucle: 
procedendo-se primeiro a estas, e logo_, acto successivo, 
áquellas, sempre que os navios forem julgados desimpe
didos; e nos casos de quarentena, no acto em que, finda 
esta, se der pratica aos mesmos navios. 

Art. 6. o O mesmo Interprete terá por este accrescimo 
de trabalho uma gratificação de vinte e quatro mil réis 
mensaes. 
·Art. 7. o O Guarda-bandeira é obrigado a fazer aviso 

ao Provedor-da saude de todos os navios quo entrarem, 
e aos Officiaes da inspecção de saude da hora, um que, 
por ordem do Professor da saude, se devem reunir para 
irem fazer as ~;isitas. E' tambem das suas obrigações 
fornecer aos navios impedidos os soccorros de agua, e 
viveres, que solicitarem. Perceberá por este trabalho 
uma gratificação de mil duzentos e oitenta réis diarios. 

Art. 8. o Haverá effectivamentc seis Guardas prom
ptos, vencendo cada um a gratificação diaria de seis
centos e quarenta réis nos dias em que estiverem de 
serviço, e quatrocentos réis nos outros, 

Art. 9. o O escaler das visitas da policia poderá ser
vir ao mesmo tempo para as visitas da saude, conti
nuando a ser pago, como até o presente, por aquella 
Repartição; e ajustando-se com o proprietario delle a 
competente gratificação, que fór devida por este ac-
crescimo de trabalho. , 

DOS NAVIOS QUE DEVEM SER VISITADOS E DA FÓRJ\IA DJi: 
FAZER AS VISITAS. 

Art. f O. Emquan to constar d:t duração da peste no 
Mediterraneo, e se não ordenar o contrario, se proce
derá a visitas de saude em toda e qualquer embarcação 
mercantil~ ou ele guerra~ nadonal, ou estrangeira, que 
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entrar no porto desta Capital, para se conhecer se vem 
infectadas de molestias contagiosas. 

Art. 11. São cxceptuadas eles tas vis i tas as embar
cações nacionaes de menor porte, entretidas no com
mercio in terno, e ela costa, assim sumacas, como her
gantins. 

Art. 12. Todos os navios, que entrarem nos termos 
de serem vis i taelos, serão obrigados pela Fortaleza do 
registro a fundear no ancoradouro da Jurujuba, entre 
Santa Cruz e a BDa- Viagem. 

Art. 13. A's embarcações, que vierem em direitura, 
ou por escala dos portos do Mediterraneo, ou de Levante, 
incluso Gibraltar, se ordenará uma quarentena de seis 
dias: igual quarentena soil'rerão os navios vindos de 
outros portos, que tiverem titio communicação no mar 
com as sobreditas embarcações; e qualquer n:wio de 
corso. 

Art. 14. As quarentenas, que se mandam impór ás 
embarcações pelo simples faeto de communicação com 
outras de suspeita, não terão effeito, quando se provar 
que esta consistiu sómcn te, em se fallarem de parte a 
parte, sem que houvesse ingresso de pessoas, nem in
troducção de fazendas, ou mantimentos. 

Art. 1õ. Quando se ofierecer suspeita sobre alguma 
embarcação, que esteja fóra dos casos sobreditos, pas
s;uá esta por uma quarentena de tres dias, para dentro 
deste tempo se poucrcm fazer as a Hriguações ne:ces
sarias. 

Ast, 16. As embarcações~ que entrarem carregadas 
de escravatura, passarão, como as outns, por uma só 
visita, c serão, sem demora, declaradas desimpedicl:ls, 
a fim de poderem Jcscmharcar no Lazareto todos os 
negros da sua carga; sempre que pela mesma visita se 
não conhecer, que os mesmos negros, em tOLlo ou em 
parte, vem infectados com doenças contagiosas; por
que neste caso devem passa r por quarentcrw, e desem
bJrcar a escraratura em lw2·ar distante fóra da cidade. 
Deve cessa r igualmente a pra tiL a ele se declarar parte 
dos escravos 11:1s circum~taneias Llc po::er desembarcar, 
deixando ficar outra parte a lwrdo, dependente de 
novas visitas; por(JUanto, se ha contagio, a ninguem se 
deve pcrmittir o desembarque; c se ha molestias, que 
não são contagiosas, o Lazareto é lugar competente 
para receber os negros, que as padecem. 

Art. 17. As embarcações que estiverem nas circum
staneias de pas:;Jrcm por quarentena, receberão Guàrdas 
da saurle a bordo 1 qw· 11ão sl'rão nuru·cl menos de 1lous. 
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nm razão da grande vigilancia que deve haver, para 
que quando um dormir esteja o outro álerta, e de vigia. 

Art. 18. Os Guardas, que entrarem em tal serviço, 
levarão comsigo a roupa que lhes fôr necessaria para 
todo o tempo que se houverem ele conservar a bordo. 
Terão cuidado de que não saia da embarcação pessoa 
alguma, nem fazendas, roupas, vestidos~ animaes, pa
peis ou outra qualquer cousa: nem deixarão entrar 
pessoas ou cousas que trnham de tornar a sahir; e no 
caso de entrarem 111es obstarão á sabida, até que o 
navio seja desimpedido. A nomeação dos GuJnlas para 
este serviço serà feita pelo Commandante do destaca
mento, que, para este fim, estará na fortaleza de Ville
gaignon. 

Art. 19. Logo que alguma embarcação ficar impe
dida pelos Officiaes de saude, o Professor de sande lhe 
ordenará que lovan te no mastro de prôa uma bandeira 
amarella, que servirá de signal, para que o navio de 
guerra destinJdo a manter a policia de saude deste 
porto, e a fortaleza que serve de registro, tenham per
feíto conhecimento do estado do navio, e embaracem 
que outras embarcações communiquem com elle. 

Art. 20. Immediatamente que o navio fôr declarado 
desimpedido, c tiver livre pratica, o Professor de saude 
lhe mandará arriar a bandeira amarella da prôa, e que 
ice.a sua bandeira na pôpa. 

Art .. 2i. Quando qualquer embarcação tiver logo livre 
pratica, o Professor de saude lhe ordenará que ice a sua 
bandeira no mastro de prôa, como signal de que não 
esta impedida. 

Art. 22. O Professor de saude tomará todas as medi
das~ que julgar necess:~rias nos casos extraordinarios, e 
imprevistos, communicando logo tudo, por escripto~ ao 
Provedor da saude, que proporá o negocio, em Camara, 
n esta decidirá o que julgar conveniente, ou representará 
pela Secretaria de Estado dos N egocios do Imperio. 

Art. 23. Todas as visitas principiarão por se fazerem 
aos Officiaes dos navios as perguntas seguintes :-0 nome 
do navio, e do Commandante, Capitão, ou Mestre, e a 
nação a que pertence-de que porto vem-se fez alguma 
escala-se communicou com alguns navios, fazendo, ou 
recebendo visitas-se baldeou da sua embarcação, ou 
recolheu d'outras, fazendas, papeis, pessoas, animaes, ou 
outra qualquer cousa,-com quantas pessoas partiu, 
quantas traz de tripolação, e quantas como passageiros 
-se lhe morreu alguem, e de que molestia. Estes inter
roga to rios só se rnduzirão a cscripto, quando dellrs rc-
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suttar funclamen lo suffkicp te• par:1 o na v i o ser decLirado 
impedido. 

Art. 21. A'vista do resultado tlos in lcrroga to r i os~ p 
dos mais exames, que se julgarem necessarios, o navio 
será decbrado immediatamentc desimpedido, ou em 
quarentena: c de lw1o se lavrarão os eompct('lllf's ter
mos, r~m subsbncia p.'Ll3 formulas seguintes. 

Termo tlf? visita {PUa a bordo do navio . .. Capitão B' . .. dP 
naçà') ...•. 

Aos .... clias do mez dt>, •... do' annu de ..... tan los da 
Indepcndeneicl, e do Imperio no porto desta Córte, P 

Muito Leal, e Heroica Cidade de S. Sebastião do lho df' 
Janeiro, pelo :Medico, ou Cirurgião F ..... foi visitado o 
navio .... Capitão F ...... de nação ..... vindo do porto 
de ...... ; e por se achar a sua gente, carga, e manti-
mentos em estado de samlc, foi o riwsmo navío declarado 
desimpedido. E p::Jra constar se m:uulou lavrar este 
termo, em que assignou o sobredito Professor de saude, 
e o Commanclante, Mestre ou Capitão do navio, eommigo 
Interprete e Secret:~rio, que o escrevi, e assignei. 

Art. 20. Quando o navio dever ficar em quarentena, 
se e~>pressará o motivo desta providencia, dizendo-se
.... e por se achar, ((á vista dos in terrogatorios\ e mais 
exames, a que se procedeu, que o sobredito navio está 
infectado de molestias contagiosas, (ou que podem ser 
(~ontagiosas, quando não fól' decidido que o são) foi o 
mesmo navio declarado íncommunicavel, e em quaren
tena por .... flia;.;. >> 

Art. 26. Se não houver moles tias a bordo, e todavia 
se julg:1r prudente pór o navio em quarentena nos ter
mos dos arts. 13, e il':>, assim se fará a cledaração dizen
do-se ..... « e supposto se Jchasse a sua gente, carga, e 
mantimentos, em boa ~1isposição, se julgou necessario 
que o sobre tido navio 1lque em quarentena por ... dias~ 
em consequencia de resultar dos interrogatorios, que 
teve commun iel(âO no mar com navios de suspeita .... 
etc> )) 

Art. 27. Estes processos serão remet tidos immedia
tamente pelo Secretario ao Provedor da Saude, que os 
fará guardar no archi v o do Illm. Senado ; e delles se 
darão ás partes interessadas as cópias authenticas, que 
se pedirem, passadas pelo Escrivão do mesmo lllm. 
Senado. 
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Art. !8. As gra lificações, que ficam arLitrad:~s nos 
arts 3~ tJ, 7, e 9, e mais algumas despezas extraordi
narias, que ~eja necrssario fazer por oceasião desta ins
pecção de saude, serão p;1gas mensalmente pela Intnl
dencia Geral da Policia, em folha assignada pdo Provc
dor-mór. 

Art. 29. A quantia de oito mil e duzentos réis, que 
até aqui se tem percebido dos navios visitados, conti
nuará a ser recellida, a cargo do Provrdor-mór, que 
arrecadará todéls em um cofre ; e entrará no fim de 
cada mez com o seu producto no Thesouro Publico, aonde 
ficará em deposito até que a Assembléa Geral resolva 

, sobre este objecto como julgar mais conveniente. 
Pala cio do Rio de Janeiro em l7 de Janeiro de 1829.-

José Clemente Pereira. 

DECRETO- DE 23 DE JANEIRO DE !829. 

Dá Instrucções para o expediente das diversas Repartições do 
Thesouro Nacional e Juntas de Fazenda das provincias. 

Sendo jndispensavel supprir as faltas, que existem 
hoje nas Instrucções do Erario de Lisboa de cinco de 
Agosto de mil setecentos oitenta e nove, postas em 
vigor no Thesouro Publico pelo Aviso de v in te e sete 
de Julho de mil oitocentos e oito; e nas posteriores Ins
trucções de dezoito de Abril de mil setecentos e no
venta, e de vinte e seis de Julho de mil oitocentos e 
dous, que mal podiam occorrer ás necessidades, ou dar 
as providencias, que actualmente exige a fórma do Go- · 
verno l\Ionarchico Constitucional Representativo ; e 
cumprindo em taes circumstancias aplanar as difficuld3-
d.es, que possam ser encontradas na execução dos artigos 
oitavo até decimo terceiro inclusive da Carta de Lei de 
oito de Outubro de mil oitocentos vinte e oito: Hei 
por bem, que nas diversas Repartições do Thesouro Na
cional, e em todas as Juntas de Fazenda do Imperio~ se
jam provisoriamente guardadas, e observadas as lns
trucções, _que com este ba.ixam. assignadas por Miguel 
Calmon du. Pin e Almeida, uo Mru Conselho, Ministro 

P-'.RTE li. 2 
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e Secretario dt~ Eslallo dos Ne!~·ot·ius tb F:,z:·H L:~~~ Prt·si·· 
Jente Jo Thcsouro Nacioual. l) me::;rnu l\lini3ti·o e ~e~ 
ereta rio de Estado assim o tenha entenll ido, c raça ex o
cutar com ns or'dens neccssarias. Palacio do Hio dn Ja
neiro em vinte e trcs ele Janeiro de mil oitocentos 
vinte c nove, oi ta v o da lntlepenclencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade Imperial. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

lnstrucções pa1•a as diversas 1'\.eJlarHç<)es tlo 
Thesouro Nacional.., e .. Juntas da Fazenda I~u
blica.., dadas pelo Imperial Decreto da dato: 
de hoJe. 

CAPITULO I. 

PARA A THESuUIUHL\-~lÚH DO TIIESUURO :'<iACIONAL. 

Art. Lo Nest:t Repartição, além Jos trabalhos, que 
PJI' Lei, e Instrucções se ad1am a scn cargo, far-se-ha 
a ec;cripuração do cmprestimo Jc 1822, que até hoje 
competia á repartição das eolonias, e a Jo catalogo 
numerico das apolices <la divida fundalla pela Lei de Hi 
de Novembro de :1.827, que tinha lugar na segunda 
repartição. E igualmente formar-se-lia nella : 

i. 0 O balanço geral do anno findo, c o orçamento 
geral para o a nno futuro; 

2. 0 A conta da divida publica fundnda interna, c 
externa; 

3, 0 A conta do Ministerio dos Ne,!2ocios Estrangeiros. 
Art. 2. o O balanço, e orçamento~ de que trata o n. o l 

do artigo precedente, serão organizauos pelo EscriYão 
da Mesa do Thesouro, e seu Ajudante, á vista dos ba
lanços, e orçamentos particulares Jos diversos Minis
terias, e das Juntas, e mais Repartições do Fazenda. 
Para o que deverão ser· taes balanços, c orçamentos 
remettidos á Mesa do Thesouro pelas Secretarias de 
Estado respectivas, o pelas Contadorias Geraos das tres 
Hepartições do mesmo Thesouro até o dia 20 de Fe
vereiro irnpretorivel mrn tr,. 

Art. 3. 0 A contt onlenada pelo n. 0 2 scrú feita em 
livro separado. o de nun"ir1 f{l11) se possa mostr,tr 
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í'K:tdtmcnte nc1 lim tle cada anno -qual a sDmnu da 
{]i vida cxisten te -,.qual <t despcza dos seus juros -e qual 
a p·lrtc elo capibl, que foi amortizada. E ao Official crt
carregado da cs1~ripturação deste livro entregá r-se-hão: 
!. 0 todas as contas prestadas pela Legação de Londres 
rel:ltivas ao pagamento dos juros, c amortização dos 
•'mprestimos brázilciro, e portu!1;uez, depois de exami-: 
nadas pela Conbdoria incumbidJ da revisão das contas 
publicas; 2. o as contas que forem publicadas, c com
municadas ao Thesouro peJa Caixa da Amortização; 
3. 0 as contas relativas ao emprestimo antigo, ao em
prestimo nacional, ao emprcstimo suisso, e á divida 
:mliga reduzida a cedulas. 

Art. 4. 0 A conta indicada em o n. 0 3 scr;í rscriptu
rada em livro separado, lançando-se na primeira folha 
o ercdito, que fôr dado ao referido 1\'linisterio pe!a Lei, 
que fixar" a despeza publica do anuo; e assentando-se 
nas seguintes todas as quantias, que forem despendidas 
por conta do mesmo .Ministerio; de sorte que se possa 
cxtrahir no fim de cada trimestre um exaeto halan1;o 

- do seu credito, e debito. E ao Official, que fôr encarre
gado desta e~cripturação, entregar·-se-hão todas as 
contas pertencentes a despeza díplomatíca, c consular~ 
depois de examin:tdas, como dito fica no artigo preec
dente; devendo, além disso, apre~cntar-se ao mesmo 
Official toda," e qualquer ordem de pagamento por conta 
do referido Ministerio, para que (antes de se realizar o 
p1gamento ordenado) tome o necessJrio assento, c es
creva o seu- Visto-, que assign·uá no verso da dita 
ordem. 

Art. õ. o Os livros, de que tratam. os dous artigo; pre
cedeu tes serão abertos, rubricados, e cneerrados pelo 
Contador Geral da primeir;~ Rep:1rtição; e os ofliciaes~ 
que os escr"ipturarem, terão cadernos, ~~m que tomem 
as lembranças, e faç:1m os a~scnto;; neccssarios. 

CAPITULO Il. 

flARA A CONTADOHIA GERAL DA PRIMEIRA REPARTIÇÃO, 

Art. 6. 0 A cscripturação pertencente ao Arsen:ll do 
Exercito passará da segunda para esta Repartição, e 
llcará tambem a seu cargo a (~scriptnração relativa ao 
Ho-;;pihl Mili!rtr, IJHn tinha lnr;:1.r na (}l!lt:Hloria das Co-
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lonia~~ e a organização da folha dos empregados do 
mPsmo Arsenal, que se fazia na terceira Rep;utição; e 
além de::;tcs, e dos demais trabalhos, que lhe competiam, 
form~r-';r-ha nella : 

Lo A conta do Ministerio da Fazenda; 
2. 0 A conta do Ministerio da Guerra. 
Art. 7. 0 A conta, de que trata o n. o 1 do artigo pre

cedente, será formada em livro separado, no qual se 
lançará, como dito fica no art. 4. 0

, o credito concedido 
ao Mmisterio em questão, e as quantias, que ·por sua 
conta forem despendidas; entregando-se ao Officia], que 
fót incumbido desta escripturaçã.o, as contas de desp~za 
do mesmo Ministerio, depois de examinadas; e apresen
tando·se-lhe toda e qualquer ordem de pagamento, que 
deva pci'tencer'á sua conta, para ·que proceda nos termos 
do citado art."4. 0 

Art. 8. 0 Será igualmente feita em livro separado, e 
pel.a fórrna prescripta no art. 4. o, a conta ordenada pelo . 
n. o 2 do art. 6. 0

; devendo ser entregues, para esse fim, 
ao Official, que fór della encarregado, todas as contas 
examinadas pertencentes ás estações militares; isto é, 
á Thesouraria Geral das Tropas, ao Commissariado do 
Exercito, á Junta dos Arsenae.3, e fabricas, ao Hospital, 
e á Academia Militar. E ao mesmo Official será apresen
tada, para o fim indicado no referido art. ,4. o qualquer 
ordem de pagamento por conta do respectivo Ministerio. 

Art. 9. 0 Os livros destinados para as contas dos Minis
terias, que ficam a cargo desta peimeira Repartição, 
serão abertos, rubricados, e encerrados. pelo Contador 
Geral da segunda: provendo-se os Officiaes, que os es:.. 
cripturarem, dos cadernos de que trata o art. 5. o 

CAPITULO Ill. 

PARA A CONTADORIA GERAL DA SEGUNDA REPARTIÇÃO. 

Ârt. 10. Nesta Repartição, a demais dos encargos, 
que ora tem, formar-se-ha : 
· L o A conta do Ministerio da Justiça; 

2. o A conta do Ministerio da Marinha. 
Art. 1.1. .Ao OHici:Jl encarregado da conta da Justiça, 

que tambem será feita segundo o methodo prescripto 
deverá entregar-se qualquer conta examinada, e a presen· 
~ar'l':'se qualquer ordem de pagamento relativa ao dito 
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Mini,t~~rio, para o fim, lJUe se lt~m indicado. O mesmo 
far-se-lla a respeito da conta da Marinha, c do Official, 
que a tiver a seu cargo; sendo os livro~ destas contas 
abertos, rubricados, e encerrados pelo Contador Geral 
da terceira Repartição, e havendo os cadernos lem~. 
brados no art. 5. 0 

CAPITULO IV. 

PARA A CO:"'TADORIA GERAL DA TERCEIHA HEPARTiÇÃO. 

Art. !2. P~ssará da Contadoria Geral das Colonias 
p.1ra esta Repartição a escri pturação r ela ti v a ás Colonias, 
ou colonos; e além disso, c das incumbencias, que 
d'antes tinha, formar~se-ha nella a conta do Ministerio 
dos Negocias do Imperio. 

Art. 13. Esta contll será formada como a dos outros 
:Ministerios, e praticar-se-h a com o Official della encar
regado, tudo quanto se acha disposto a respeito dos 
outros; sendo o livro da mesma conta aberto, rubricado 
e encerrado pelo Contador Geral da Contadoria das Colo-: 
nias; e munindo-se o Officiall que a escripturar, do 
necessario caderno para assentos, e lembranças. 

CAPITULO V. 

P.\RA A CONTADORIA GEHAL DAS COLO:"lAS. 

Art. !4. Esta Repartição Hca provisoríamen te encar
regada do exame, e revisão das contas publicas, que 
forem prestadas ao Thesouro Nacional; sendo por isso 
exonerada de qualquer outro trabalho. 

Art. !5. O exame, e revisão das contas versará: Lo 
sobre a sua legalidade, isto é~ se a arrecadação, e 
distribuição das rendas, e dinheiros publicas foram 
conformes ás leis, e ordens existentes; e 2. o sobre a 
sua exactidão arithmetica, isto é, se as sommas, ou 
calculas se acham certos, e devidamente feitos. 

Art. i6. Os balanços explicados, balancetes, e quacs
qner contas remettidas ao Thesouro Publico pelas Juntas, 
:3 mais Hepartiçõps de Fazenda, c pelos Recebedores~ e 



Distribuidores da::; I'í'Odas., c dinheiros pulJliGos, qual~ 
quer que seja a dcnominaçü:o dos mesmos Recebedores, 
ou Distribuidores, serão dirigidas a esta Contadoria 
Geral pelo Thcsoureiro- mót· no dia seguinte áquelle, em 
que as rect~ber, escrevendo JH m:1rgem da primeira 
pagina das mesmas contas o seguinte:- A' Revisão. 
Hio ..•. (dia, mcz e anno) ... -;e firmar-sc-ha. E logo 
que as referidas contas clu•garcm á Contadoria, o Cf)n
tador Geral escreverá na mesma margem-~ .. Recebida. 
H i o .... (dia, mcz e anno) ... - e assignar-so-ha. Estas 
duas notas postas á margem serão lançadas em cadernos, 
que haverá, um na Thesouraria-mór, e outro na Conta
dol'ia Geral; declarando-se re~umidamente o ohjeeto 
da conta, e a Repartição, ou empregado, que a tiver 
dado, e dcix:m<lo-se em branco 1u pagina do caderno 
o espaço sufficicnte para o lançamcnlo das notas suhsc
quentrs. 

Art. !7. O Con tulor Gcr:ll ir à llis tribuindo as cont:ls, 
que fôr assim recebendo, pelos Escripturarios e Ama
nuenses babeis de sua Contadoria, indicando-lhes ao 
mesmo tempo as leis, e ordens que devam ser consul
t:Jclas para se poder julgar da legalidade da rer.eita c 
despeza, que fizer o objeet.o das mesmas contas. E para 
que fique habilitado a haver, c poder dar aos seus Ofliciaes 
os precisos o:;;clarccimentos, o Contador Geral poderá 
exigir das llepartições do Thcsouro cópias das ordens 
expedidas ás Jantas, e empregado:; de Fazenda~ relativas 
ás contas submettidas a exame: ou (por causa de maior 
brevidade) poderá consultar os respectivos livros de 
registro. E quando o Contador Geral não possa obter das 
Repartições do Thesouro os esclarecimentos nccessarios, 
ou encontre grave difficuldade para começar, ou prose
guir no exame, e revisão de alguma conta, consultará ao 
Presidente por intermedio do Thesoureiro-mór, sobre o 
meio, que lhe occorrer pHa haver t3es esclarecimentos, 
ou remover a difficuldade oceorren te. 

Art. 18. Tendo o Official coneluitlo o exame legal, e 
arithmetico da conta, que lhe ti ver sido distribuída, 
deverá apresentai-a ao Contador Geral, que·, ajudado pelo 
seu Official-maior, procederá à revisão do exame feito, e 
corregil-o-ha, se o achar menos cxaeto. Acabada a revi
são, será a conta remettida á l\lesa do Thesouro com 
a devida informação do Contador Geral, que deverá 
principiar pela formula seguinte:- A' Mesa do Thesouro. 
Balanço .... (ou conta) .... da Junta dr .... (ou Repar-
tição de.... ou do emprc.(ra rio F ... ) .... , rxam i nada 
pelo .... ~~~sniptur:n·io, 011 Anunurnsr) .. ,. F ... ·~ r: 



L 
2 'i 

EXECt.:Tl\ u. 

revista pur mim .. c pelo OIHeial-mai,n· F .... -- E lu.:~u 
rarú aSSt'Jl ta r o dia, em que tizer a remessa no esvaço em 
braw;o Jo caderno, de que trata o art. in, junto á nota 
do recebimento da mesma conta. lgu::tl assento far·se-ha 
no caderno da Thesouraria-mór, logo que chegue ú 
referida Mesa a conta examinada. 

Art. 19. O Contador Geral dirá na sua infor·m:H'ão 
com a possivelurcvidade~ e clareza: 1. 0 se os artigos .. Ja 
receita, ou as sommas arrecadadas, o foram segnndo as 
leis~ c ordens~ que regulam a cobranç1, e administração 
das rendas; 2. o se CIS artigos da despeza, ou as som mas 
llistribuidas o foram segunuo as leis, e ordens, que 
regnlam a applicação, e emprego dos dinheiros publicus; 
e 3. o se o methodo seguido na cscriptunção, e arranjo 
(las contas, é o rceommenda1Jo pelas leis e estylos tiseaes; 
e se h:1, ou não erro nas summas, e calculos. E notarú ao 
mesmo tempo qualquer uuglígcncia~ on abuso, que 
t•ncontrar; exigindo so!a·c tudo a immediata reparação 
de toda a llespeza, que arhar evidentemente illcgal. 

Art. 20. O Thesourciro-rnór ~ assim que a conta ex a
minada fôr entregue á mesa, cuidará em remettê!-a á 
Contadoria Geral, a cujo cargo estiver a es:,Tipturação 
da mesma conta; escrevendo á margem da primeira 
pagina da informação o seguinte: -A' Contadoria Geral 
da (primeira, segunda ou terceira) ... Repartição. Ri(} ... ~ 
(dia, mez e anno) .... ; e tlrmar-sc-ha. Esta nota será 
lançada no espaço em branco immed ia to ao respectivo 
assento do caderno da Thesouraria-mór, como di to 
tica. O Contador Geral competente passará recibo na 
mesma margem, segundo o que se acna llbposto no 
art. l6; e tratará de rever a conta recebida, e de inter·
pôr o seu parecer, que sendo remettido á Mesa do 
Thesouro, proscguir- se-ha ahi nos termos elo estylo. 
E quando a conta examinada obtenha por fim a appro
vação do Presidente, será entregue ao Offici:ll, ou Oftlciaes 
(se contiver despezas pertencentes á mais de um 1\linis
terio) que se acharem encarregados da escripturação dos 
livros de conta estabelecidos nos arts. :~.o, 4,. o, 7. o, 8. o, 
H e i3. As quitações, que devam ser dadas aos respon~ 
saveis pelas contas examin:1das, e approvadas serão 
expedidas pela Contadoria Geral~ a qne prrtcncer a 
escripturação das ffif smas crmtas. 
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CAPITULO \'I. 

PARA A THESOURA.RTA GEHAL DOS ORDE!\"ADC\S, P:.NSÕES, 
E JUROS, E PAGAOORIA GEHAL DO THE'~OrRO. 

Art. 2L Nestas duas Repartições não sr: rrnlizará pa
gamento algum som que a ordem do Presidente do Tllü·· 
souro, que autorizar o mesmo p:~gamento, tenha sido 
previamPnte apresentada, e contcllha no seu verso o
Visto- do Offieial enearregado da conta, a que deva per
tencer o pagamento em questão, na conformidade dos 
Jrts. 3. 0

_, ~.o, 7. 0
, 8. 0

, H. e i:J, ou seja a referiria or
dem de pagamento expedida á vista de folhas processadas 
dentro, ou fóra do Thesouro, ou e1n virtude de De
eretos, ou em consequencia de A vis os dos di vr,rsos 1\fi
nisterio::, ou finalmente por pedidos das Repartições pu
JJlicas, que as devam fner. 

CAPITULO VIL 

PAHA AS JU:'ITAS DE F.\ZEXOA DAS I'IIOVI:\'f:B.S. 

Art. 22. O balanço explieado annua L e o llalmr.d(' 
mensal, que CiJda uma destas Repartições remeti('[' ao 
Thesour-o Publico, será organizado da maneira seguinte: 

~ L o A parte~rela ti v a á receita publica será dividida 
em receita onlinaria, e receita extraordinaria. A pri
meira comprehenderá todos os rendimentos publicaR 
provenientes: Lo de cada uma das contribuições, e rendas 
que forem arrecadadas na provincia por administração, 
ou por contracto; e 2. o da cobrança das dividas üCtivas 
da Fazenda. E a segunda comprehcnderá todas as en
tradas adventícias provenientes de emprestimo auto
rizado por lei; de dcpositos, restituições, donativos, etc. 
E toda a reeeita, assim ordinaria, eomo extraordinaria, 
será finalmente demonstrada em tabellas (uma para cada 
ramo das contr-ibuições, c rendas publicas.) e para as en
tradas adventícias, que poderem ser calculadas), nas 
quaes se declare: i. o a lei, em que se funda a contd
lmição, ou renda~ AmprPst imo on deposito, Ptt'.: ~-o o sru 
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producto annual ~ e 3. o a despcz 1 1Lt sua arret:adação, 
se fôr administrada. 

§ 2. o A parte relaliva á desp;_~za publica Sf)!'á dividida 
pelos Ministerios do Irnperio, ua Justiça, da Mar·inha, 
da Guerra, e da Fazenda ; e a des~1eza de cada um l\H
nisterio será subdividida em onlinaria, e extraordi
naria ; devendo aquella eomprelJenrler todos os artig·os 
de clespeza fixa, que se achar m:~rcada por lei, ou por 
ordens anteriores ao 1. o de Janeiro de 1828 ; e esta 
todos os artigos de despeza incerta, e eventual, que por 
ordens posteriores se fizer. E toda a despcza, assim or
dinaria, corno extraordinaria, será finalmente expli
cada por tabellas (uma para cada um Ministerio), nas 
quacs se declare: f. o a lei, ou urdem, que autorizou a 
mesma despeza; e 2. o o fim a que fôra destinatla, OLl 

a rnão da sua applicaç;io. 
Art 23. O babnço explieaclo começarú a ser organi

zado no dia do encerramento das contas do anno finan
ceiro estabelecido pela Lei ele 8 de Outubro de !828; isto 
é, no dia 30 do mez ele Junho ; e o orçamento ela receita, 
e clespeza será ao mesmo tempo eomeçado, seguindo-se 
na sua organização o methodo prcscri pto p:tra o ba
lanço explicado: e sendo conu1 este demonstrado pelas 
tabel!as indicadas no artigo pre(~eden to. E assim o ba
lanço, como o orçamento referidos, s;~rão rcmettidos ao 
Thesouro Publico pela Junta respeetiva no dia i5 de 
Agosto seguinte irnpreterivf'lmente, f.nendo-se menção 
de tal remessa no termo da sessão da mesma Juntél, para 
que conste a todo o tempo. 

Art. 24. E para que se evite ffUalqucr equivoco, nrm 
se possa allegar diíliculdade na classiileação das des
pezas pelos diversos M:inisterios, seguir-se-hJo a este 
respeito em todas as Juntas de Fazemla as seguintes dis
posições: 

§ i. o Ao Ministerio do Imper~o pertencem as despez:~s 
seguintes: 

L Com a Administracão Política c Civil a saüer: com 
os ordenados, e ajuda· de custo do Pn'sidcnte da Pro
víncia., e Officiaes de sua Secretaria : com as diariils dos 
membros do Conselho elo Governo, e com o expediente 
do Conselho Geral, assim como com as gratiilcações, on 
ordenados dos Administradores, o emprc8·ados cl:i:-> fa
bricas civis a cargo do Estado, quando as lw,ja, o dos 
t1 posentados em taes empregos. 

11. Com a instt"ucção publica; isto é, eom os ordl'a:Hio:;, 
e gratificações concecliclas aos mestres das escolas pri
marias, ao;; profcs5orPs das eadcir:ts puhliras, aos lPntes 

- PARTE If. 3 
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e empregados dos Cursos Jurirlicos, Academias, Collc
gios, e Scminario~, aos Directores e empregados Llos 
gabincles scientificos, bibliothecas pub1ic;1s, e jardins 
botanicos, inclusivi~ :1s <les[Jezas do expediente, n cn·;tc·io 
de tacs eslabeleeimentos; e Hnalmcnte co1n os ordt?
nados elos jubilados, e aposentados nas cla:;scs tlos em-
pregados aqui mencionados. 

III. Com a saude publica; a saber~ com os ordcn:u]os, 
e gratific:-~çõrs elos Olficiaes (inclusive os aposcn!ados) 
rncarrcgaclos da policia sanitaria, e ínstituiç:lo va:·d
nica, c elos hospitaes civis protegidos pelo Estado ; t: 
hem assim quaesqucr desprzas, que se fizerem a bene-
ficio ela mesma san<le publica. , 

IV. Com as obras publicas civis; isto é, com os orde-
nados, ou gratificações dos architectos, apontadores n 
mestres, (sejam rffectivos ou <lposentados) enearrc~t·:1dC1S 
de taes obras, e com o.reparo ou construcção d(ls r:cli!icios 
puhlicos não pertencentes ~t privativa administração de 
ontro Ministerio; e com a conservação~ c rnelltor:ll11Arl
tos das estradas, pontes~ calçadas, fontes, A pass:1:~·ens, 
qne, não podendo ainda fazer-se por conta d:1s C:mnras 

1 Mun id paes, estejam á cargo ela Fazenda Publica. 
V. Com a colonisação; isto é, com as gra tifie::1çõcs con

cedidas aos Directore~ das colonias, c aos colonos, du
rante o primeiro anno do seu estabelecimento~ e ;Jos 
enr,arregados da catechese dos inclios, e direetores das 
aldêas, que forem soc·corridos pelo Estado, assim como 
qualquer outra drspe;n feita a hencficio dos mesmos 
colonos, e ela civilis:1ção dos indígenas. 

§ 2. 0 Ao :Ministerio da Justiça pertencem as despcz1s 
seo:uintcs: 

I. Com a administração ecclcsiastica; a saber, com as 
congru1;; f! os Reverendos Bispos, e membros dos cabi
dos e dos p1rochos, c coadjutores das igrejas ma trizes; 
c com cs soccorros dados pelo E<tado ás fabricas das 
mesma\; igrej:~~~, e com os reparos, ou construcções, A 

paramentos, que lhe sejam precisos. 
li. Com a administração da justiça; isto é, com os or

denados dos Desembargadores das B.elações, e Tribunaes~ 
e seus empre:rados, assim effectivos como aposentados ~ 
c dos Ouvidores, e Juizes de fóra ~e com as esmolas aos 
presos civis, e reparo ou construcção das cadêas pu-
blicas. 2 3. o Ao Ministro da Marinha pertencem as despezas 
seguintes: 

I. Com o pessoal da Arma(l::J; a p.aLer: com os soldos, P 

comedorias dos Officiaes, solrhdos~ r marinheiros a hnriio 
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dos na v i os Je guerra em serviço na provincia, ou de 
p;tssagem, c dos Intenucntcs, e Officiaes empregados no 
Ar:;enal da Marinha : cout os orden:Hlos dos Officiaes de 
Fnenda da lntcndeiÍeia da l\larinha, c os vencimentos 
dos Patrões-mún·s, e pilotos, ou pr~1tico . .;-móres (onde 
os houver) :e hem assim com os soldos Jos Officiaes, e 
emprep;ados da Arma(la 1 effcctivos, on aposentados, que 
rcsiLlirem na provinl~:a, r por e! la vencerem; com as 
p1:nsCi,'S lio Muntc-Pio ela Marinha; co:n élS grati!lc;Jçõcs, 
ou üt'denados a':S Con~cnradorcs das maltas, e Adminis
trad(mes dos cól'les de rnaJeiras dn cons!rucção, c com 
os jorn,;cs dos marinl~eirus, e trabalhadores do mesmo 
Arsenal, c córtes de madeiréls. 

H. C um o material da Armada ; isto é, com a compr:1 
de madeiras, ferragens, c de todos os g?ncros ncces
sarios para a construeção, fal)rieo, app:trclho, c arma
mento dos navios, e das mun!çõcs dt) lJoea para o seu 
regular fornecimento; com o afretamento de transportes 
em r.aso de necessidade, e com a acquisição, ou compra 
de naYios já construidos, e appareihados; c tambem com 
a compra dos matcriaes precisos para os cdificios, e 
ob1·as (trabalhos arehitectonicos ) elos Arscnaes da Ma
rmlla. 

III. Com a instrucc~ão naval; a saber: com os orde
nados~ on g-ratificações doç; mestres das cscoLJs de pilo
tag-em_, e L:onstrucção navJI, ondo as houver. 

~ '"'·o Ao .Ministro da Guerra pertencem as despezas 
seQ'uintes: 

'í. Com o pe~:soal do Exercito; a saber : com soldos, 
gratífic<1ções, ajudas de custo, e ela pus do Cornrnandante 
militar, e dos Officiaes, inferiores, e soldados dos cor
pos aquartelados na província, com os soldos dos re
formados, e p8nsionarios militares residentes, e que 
devam ser pag-os na mesma nrovincia, e dos Ofliciaes 
empregados na Secretaria militar~ na Thesouraria das 
Tropas, se a houver, no commando das Fo1·talezas, no 
Arsenal, e Trem de guerra, e no Hospital Mil i ta r. 

li. Com o mHerial do exercito; isto é, com a eornpra 
de munições e armamento de guerra; com o reparo, e 
construeção dos quarteis c das easas de trem, e offi
cinas militares; com ,1 consrrvação, on construcções 
de Fortalezas, c outras obras de fortificação, e com 
o fornecimento do que fôr mister para os doentes mi
litares. 

lU. Com a instruccão militar: a saber : com os orde
nados, ou gratificaçÕes dos mestres das escolas regi
mcntfles~ onde as houver. 



20 ACTOS DO J't;IJJW 

~ 5. o Ao .Mínistl'o na Fazenda pertencem as Jespezas 
scguin lcs: 

L Com a divida publica; isto é, com o pagJmento dos 
juros, e amortização ele qualquer emprestimo legalmente 
c·ontrahido na província, e com o pagamento d::~ divida 
1Jnctuante rcconlH~cida pelo art. 1. o da Lei de 15 de 
Novembro de 18t7: depois de liquidada, Jega\isada, on 
inscripta no grande livro, conforme a disposição dos 
arts. 6. o, H, 38, c 39 da mesma Lei. 

li. Com a administr<:tção c arrecadação das rendas pu
lJlleas; asa ber: com os ordenados, ajudas de custo: e gra
tifieaçõ~s dos 01ll~i;:cs, c empregados de todas as estações 
iiscae", como as J un t ::s de Fazenda, Alfandegas, .Mesas 
tle Consulado~ e de outras arrecadações, Casas de Moeda, 
Administraç;õl's do Correio marítimo e terrestre, e de 
passagens, e rrgistros) officinas typographicas á cargo 
do Estado; Intcm!encia dos diamantes, e casas de fun
dição do ouro, :Hlministração do monopolio nacional do 
páo-brazil; e caixas Hliaes de amortização assim como 
dos aposentados nas mesmas estações. 

Ill. Com o expcd icn te das repartições, e officinas de 
fazenda ; isto é, com a compra de livros, e mais objectos 
precisos para a escripturação, e despacho dos negocias 
1iseaes; com a compra o os artigos neccssarios p3ra o 
lavDr das moedas; e com o reparo, ou construcção das 
casas de arreradação e das machinas proprias das offi
cinas fiscacs. 

IV. Com o subsidio dos Senadores, e Deputados da 
Assemb\éa Legisla ti v a a cargo da respectiva província. 

Art. 25. Os E~cri Yães Deputados das Juntas de Fazenda 
procurarão estabelecer desde logo_, e fazer escripturar 
os livros de conta de cada um Ministro, pondo em pra
tica nas su:1s rcspC'ctivas Contadorias o que a este respeito 
fica determinado para a Thesouraria-mór, e Contadorias 
Geraes do Thesouro, guardados os termos devidos. 

Paço, em 23 de hneiro de i8~9 .-- ~Miguel Calmon dtt 
Pin e A lmPii/rt. 
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DECHETO- DE 26 DE JANEJRO Di !829. 

Concede aos Cirurgiões da Junta da Instituição Vaccinica desta 
Côrte a gratificação annual de !00~000, e ao Escrivão a de 
50{;000. 

Attew!endo :w bom serviço que têm prestado os 
Cirurgiões da Junta da Instituição Vaccinica, Florencio 
Antonio B:1rreto, Hercules OcLaviano :Muzzi, Antonio 
José da Lança, e José Joaquim de Lima Pestrana, e o 
Escrivão Jo3o Ribeiro da Silva Guimarães, no succe!'sivo 
trabalho da propagação da vaccina nesta Côrte} e na 
preparação de tão saudavel preservativo, para ser dis
tribuído pelas di1Terentes pro,rincias do fmperio, de 
cujas diligencias se tem reconhecido a maior utilidade: 
Hei pol' bein Fazer mercê a cada um do~ ditos Cirurgiões 
da gratincação annual de 100~000, e ao referido Escri
vão da de 50~000 annriaes, além dos ordenados que 
actualmentc percebem. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazen
da, e Presidente do Thesouro Publico, o tenha assim 
entendido e expeça os despachos necessados. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e seis de Janeiro de mil 
oitocentos vinte c nove, oitavo da Independencia e do 
Imperio. . 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Miguel Calmon dn · Pin e Ahneida 

DECRETO- DE 27 DK JANEIRO OE 1829. 

Declara qu~ os subditos do Impp,rio não precisam de autorização 
para emprehcnder a min~ração nas terras de sua propriedade 
por meio de companllias do socios !lacionaes e estrangeiros. 

Tendo-me apresenta do o :Marquez de l\'Iaceyó que, 
em virtude de contra c to celebrado com seu irmão o 
Conde de Linhares, se acha na posse do domU!io util das 
fazendas denominadas de S. João de Crasto e S. José da 
B~JTa. com outras datas de terras sobl'e as margens do 
RIO P1ranga na Provincia de :Minas Geraes, e que por 
serem auriferas pretende emprehender nellas a extrac-
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ção de ouro, formando uma companhia de socios nacio
nacs e estrangeiros, por não ter proprios os fundos 
neces:;;arios ~ pedindo-me para a poder estabelecer a 
autcrização nccossaria; e tendo subido á .Minha Impe
rial Pre3ença outros requcrimcn tos semelhantes de 
eitlé;dâos hrazileiros: Hei por bem Declarar que os 
subdi tos deste Impcrio não prreisam de autoriz1ção para 
poderem ernprehender a mineração nas u~rras de sua 
propriedade por meio de comp,mh :as de soei os nacionaes 
e cst r:mgeiros, que podem I i \Temente formar, ficando 
ellcs e seus soei os sujei tos ils leis do Impcrio, e obriga
dos a pagar &)mente os ímpo:)tos nestas declarados, ou 
que para o futuro se determinarem . 

.José Clemente Pereira, do Meu Conselho, .Ministro e 
Secretario de Estado dos Negoc;ios do Império, o tenha 
assim entendido, c expeça os despachos necesasrios. 
Palacio do Rio de Janeiro em vint:~ e sete de Janeiro de 
mil oitocentos vinte c nove, oi ta Yo da Independencia e 
do Impcrio. · 

Com a rubrica de Sua Ma:restade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 

DECHETO -DE g DE F~YERElHO DE 18i!J. 

Con roca a Asscmbléa Geral Legislativa para uma sessão cxtraor
din:uia. 

Hei por bem Orilenar que a Assembléa Geral Legisla
tiva se rcuna cxtnorclinaria(Jlcnte, e se installe no dia 
i. o de Abril do corrente anno, por assim o pedir o bem 
do lrnperio. 

José Clcmen to Pereira, do .Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o 
tenha entendido e expeça os despachos necessarlos. 
Palacio do Rio de .Janeiro em nove Je Fevereiro de mil 
oitocentos vinte e nove, oi ta v o da Independencia e elo 
I m per i o. 

Com a ruhriea de Sua .Magestade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 
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DECRETO- DE 9 DE FE\'EREIRO DE i829. 

Perdoa aos soldados do Exercito o crime de primeira e segunda 
deserção. 

Usando da minha Imperial Clemencia com os soldados, 
que até a data deste Decreto de.;;ertaram do Exercito; 
Hei por bem, c por graça, Tendo ouvido o meu Conselho 
de Estado, Perr!oJ.r-lhc:-; a culpt da primeira e segunda 
desc.rção, em que se acharem incursos, com a condição 
de se ap1·esentarem dentro do termo de tres mezes con
tados da puJJiieação deste, nas d itJeren tes prorincias do 
Imperio em quaesquer dos corpus da mrsma arma, e 
linha; nos quars ordeno sejam rcr:cbidos~ e se lhes as
sente praça, hão obstante haverem clesf~rtado, e sem em
bargo de quaesquer disposições, e (lfdcns em contrario. 
O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido, 
e mande passar despachos circulares, na conformid<tde 
acima referida. Paço em nove ele Fevereiro de mi1 pito
centos vinte e nove, oitavo ua)nclepenLlencia, e do Im
perio. 

Com a ruurica de Sua Magcstnde Imperial. 

Joaquim de O!iveira Alvares. 

DECRETO - DR 23 DE FEVEREIRO DE 1829. 

Perdoa aos Officiaes inferiores e soldados do corpo de artilharia 
de marinha o crime de primeira e segunda deserção. 

Hei por bem, Tendo ou v ido o m8u Conselho de Estado, 
Fazer extensivo aos Officiaes inferiores, e soldados do 
Corpo de Artilharia ela Marinha, que até a data do pre
sente Decreto h ou verem desertado, o perdão da culpa de 
primeira, e segunda deserção, com que, por Decreto de 
nove do corrente Me aprouve agraciar aos soldados do 
Exercito, incursos em semelhante cu! pa. O Conselho 
Supremo Militar o tenha a~sím entendido, e expeça em 
consequencia os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte e tres de Fevereiro de mil oitocentos 
vinte c nove, oitavo da Indepcndencia, e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestatlo Imperia I. 

~Miguel de Souza ~~fell o e Alvim. 

~~ 

\ ~ 
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DEGHETO- IJE '1.7 DE FEVEilUlW DE 18~9. 

Suspende provisoriamente na Pro v iur~ia de Pernambuco as for* 
malidades constitucionaes que garantca1 a liberdade indivi~ 
duJ.l. 

Tendo appar·eeiJo 11:1 Província de Pern:Jmbuco uma 
rebelliüo de fac~iosos contra a fúrma do Goven10 Mo* 
narellico Constitucional estabc:lccitlo c jut·aclo neste lm
perio, e pedi nrlo a segurança do E;.;;tado, que St) dispensem 
por l:empo determinado as formalidades, quo gar<mtem 
a liberdade individu:d: Hei por lJCm, Tendo ouvido o 
Meu Conselho de Estado, e na conformillacle do art. 179 
~ 35 tla Consti tu içã:), Sus~JCnclcr provi:;oriamente na 
mesma província, as refcr:das formalidades, a fim de que 
se possa proceder, sem ellas, contra qu~esquer indi
viduas complicados naquclla rebellião, alé que cesse a 
necessidade urgente desta medida. 

Lucio Soares Teixeira de Gouvêa. do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, 
o tenha assim entendido c faca executar com os des
pachos necessal'ios. Palaciú do. Rio de Janeiro em vinte 
e sete ele Fevereiro de mil oitocentos vinte e nove, 
oi ta v o da Independencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lucia Soatrs TPíJ:ei:"ft de Gotwc'rt. 

DECHETO- DE 27 DE FEVEREIRO DE !·829. 

Crea uma cornmiss;1o militar na Provincia àe Pernambuco para 
julgamento dos compromettidos na reb:lliilo da mesma pro
vincia. 

Tendo mandado, por der,reto desta data, suspender 
'Cm Pernambuco as form::diclildes, q1w garantem a I iber
dadc individual. p:n·a obstar a rcbellião~ que se acha des
~rraçadamente ateada naquella província: Hei por bem, 
Tendo ou virlo o moa Conselho de Est:Hlo, Crcar uma 
commissão militar, em a qnat serão verhal, e summa-
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rbmtmte procc::;sadus o~ c::.JJC"(as, c o::; que forem apa
nhados com :l::i :-~rmaR na mão:,rornpo:;;ta do Hri.a;arleiro Go
vernador d;-ts AnnasAntcro Jo-é F'f'rr<'ira de Brito, como 
Pn'~identr, c na sna fal!:1 do 0/11ei;-tl de maior patente 
11:1 La linha, de tr•·s Vt)g';H~.:;; que cl!e nomear, e de um 
Reta to r, que será o Ouvido r do Cri me. As autoridades a 
quem o conhecimento deste pertencer o tenham assim 
entendido e o faç:un eH·cntar. Paço em vinte e sete de 
Fevereiro de mil oitocento~ vinte e novr, oitavo da In
dPpcndencia c do Imprrio. 

Com a rulH·ira de Sua :Magestade Imperial. 

Joaquim de Oliveira Al'l!ares. 

DECRETO- nE 27 DE FEVEnElRO nE 1.820. 

Mnuda qua sejam immcdiatamente executadas as sentenças da 
commissão militar creada na Provincia de Pernambuco. 

Não se fazendo dignos da minha Imperial Clemencia 
réos, que forern convencidos do horrfmdo crime de re
bellião contra o sv"t,·ma do Governo Monarchico Cons
titucional estnbelecido, e jur·ado neste Imperio: Hei 
por- bem, Tendo onvido o Meu Conselho fie Estado, que 
a::; sentenças proferidas na Commissão :Militar, que 
mandei crear. por Decreto datado cte hoje, para -a Pro
víncia de Pernambuco~ sejam im rncrl ia ta mente execu
tadas, sem que primeiramente subam á minha Imperial 
presença, niio oo'lante o art. L 0 da Lei de 14, de Se
tembro de 1826. As :mtorid:Hles, a quem o conheci
mento deste pertencer. o tenham entendido e assim 
façam executar. Paço em vinte e sete de Fevereiro de mil 
oitocentos vinte e n0vc, oit·lvo da Independencia e do 
lmppr·i o. 

Com a rnbrit-,a de Su·i M:~g-t•stade Imperial • 

.Toaquitn t!~ Olfveir~ Alvar~. 

- P .. UH II. 



ACTOS DO PODim 

DECRETO- D~ 2 DR iiL\RÇO DE 1829. 

Manda. cumprir a nova p~1.uta :~2ra! das avaliações para o des
pacho do~ gcnero~ e mercarlurbs rda Atranrleg:l desta C:Jrte. 

Achando-se organizada, p:;!a commis;;ão que fui set
vido crear por Decreto de dous do lHa i o do anno proximo 
passado, a Pauta geral elas a valbções para o despacho 
de generos, e mercado das; c couvindo manda l-a ob
&eevar, para que seja devidamente executada a Carta de 
Lei de vinte e quatro de Setembl'o do referido anno, e 
cesse ao mesmo tempo a perda que ora soffre o Estado 
,na arrecadação dos direitos de importação: Hei por bem, 
que a nova Pavta, que com este baixa ass1gnada pelo 
Ministro e Secretario de Estaclo elos Negocias da Fa
zenda, seja cumprida, e guard<:ula na Alfandoga desta 
Córte. E por quanto possa ser neo~ssario reformar al
gumas das actuaes avaliações, c ainda mesmo avaliar ge
ncros, e mercadorias, que, ou tenham sido esquecidas 
na redacção da referida Pauta, ou de novo appareçam neste 

'mercado, ou nelle se apresentem com divel'so nome: Hei 
outrosin1. por bem, que a mesma commi."são creada pelo 
precitado Decreto de dous d:l Maio continue a existir 
organizada, como actualmente se acha, e que o Juiz da 
Alfandega, quando se veritique, no a e to dos despachos 
das fazendas, qualquer dos <~asos acima iwlic::~dos, faça 
thamar dous ou tres membros da set.:ção, que fôr com
petente, para que üeciuam sobre a rnforma, ou nova 
avaliação, que deva ser feita; remettcntlo-se immeclia
tamente ao Governo a decisão que tomarem, para ser 
impressa, e incorporada,se o merecer, á sobredita Pauta. 

Miguel Calmon clu Pin e Almeida, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazen
da, Presidente do Thesouro Nado na[, o tenha assim en
tendido, e faça executar coJl os despachos neccssarios. 
Palacio do 1\io de Janeiro em dous de Março de mil 
oitocentos vinte e nove, oitavo da lndependeneia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida. 



EXECUTIVO. 27 

PAUTA DA ALFANDEGA DO HlO DE .JA\E!RO. 

PRIMEIRA E SEGUNm\ SECÇÕES. 

Fazendft'l§ de lã., !§eda., linho., algoc:lão, etc. 

AL. 

A le:ttif~t~ .••...........•.•......•.......•...•.•... covado 
para pé de cama, ou camapt'l até 9 

palmos , com franja , sem cerea-
dura................................. u1na 

para dito, com ccreadura ou barra, I' 
franja att) 0 pal!llo~ de comprido , 
r. 4. de larg-o ........................ . 

para dito, do JllC'S!ilO comprimento, n 
maior largura ....................... . 

para dito, até <i palmos ................ . 
de algodüo ordinaria~;, at(~ á palmos 

de largo .....•.•........•............ cova do 
Algodão em rama, da lndia ....................•... arroba 

» Brazileiro ..................... . 
Almofadas para o pesc,,ço...... •. . . . . . . . . . . . • . . . . unta 

pregar alfindes ............... . 
• • bordadas ou pin

tadas .•......•.• 
grandes de seda lisas .............. . 

de vclludo ................. . 
sendo bordadas ou enfeitadas, mais 

õO por cento . 

. ltd'C. 

Ãniaies, ou conguellas ordinarias, até 26 pol. 
de largo ...... vara 

finas, 

AT. 

1~3(}0 

3~200 

4~00() 

6~000 
2auoo 
$450 
M~uoo 
2~000 
,c.240 
~200 

1~200 
4as::o 
91~(}00 

{i220 
~ano 

Ataduras de panno de linho ............. · ......... um~ {:1480 

AV. 

Aver.ttaes de oleado de 3 a 4 palmos ..••........•.. um 
~ de cassa de qualquer qualidade .•....... 

de seda, ou setim horda. doi •.•••..•..•• 

i$200 
!~800 
4~800 



~ ,, 

ACT<iS no flnnrn 

Ba.c·la~; tl1' ctli' ·s, Pldl':in'l•l l:Hnh'"'lll a; d·~ í'll-
Yolta .. ,,, ...... ,., .... , .... , ... , .... , t'O\'ildO 

r se ar I a tcs, t~ roz:t ''. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
eolxest.e .................................. . 
de pcllo ................•.................• 
de lustro de ctlres •....................•.•.. 

esc::Jrlate ..............•.......... 
Baetilhas ou flanella até 4 palmos ................. . 

mais larga ................ . 
de sal picos até 4 palmos .. . 

» • " mais larga .... . 
Baetões de côres ..............................•... 

escarlates .......•.....•. .' ........•....... 
Bafetazes ....•...........•.••..........•......... vara 
Barregana, até 3 palmos de largo .................• covado 

!} • )) .................. . 
Barretes de lã de pizão singelos ...........•.•.... duzia 

dobrados ..............•... 
de meia lã singelos .......••......... 

~ dobrados... . . . . . . . • . . . . . • . l> 

de meia de algodão, singelos ........•... 
dobrados •.................•. 

de seda !:'in gelos ...................... .. 
dobrados ....................... . 

• de pellucia de algodão ................... . 
Barretinas de pello, ou sem elle, para senhoras, en

feitadas. . . • uma 
.• fundo largo 

para Offl-
ciaes ...... . 
fundo de 
solla ...... . 
afuniladas • 

de m para solda-
dos ...•..... 

~~~;)O 
.N5ni.) 
,)ô5Ll 
~650 
,t;õ50 
,i:\t)Õ:) 
,5280 
fj560 
~360 
,'65() 
#800 

:l~iOO 
~2~0 
.~360 
M4o 
3~000 
lJ.q5000 
2nooo 
3,1000 
2~000 
:-;:~400 
6~000 
~h~600 
2W."OO 
5~000 

ti,1200 

61:i400 
3~200 

f,800 

N. B. As ditas barretinas, vindo com chapas ou cordões, se 
lhes augmentará o valor que corresponder ás chapas e cordões, 
que trouxerem segundo suas avaliações. 

Barras ou cercaduras de lã, para guarnições até a 
largura de 2 pollrgadas........ vara ,'1320 

3 rUO 
4 ~'1560 

para mais de 11 •9fl0 

Bécas bordarias para Ili'~Clllllal'''::tÚI)I'r-.~ .••••.••. .'. H ma 
Belhutfls estreitos......... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ,·ov~tln 

largos .........•...........•.............. 
B3lbutinas r~streitas ............................ .. 

• largas ................................. . 
Bentinhos ..................•..................... utn 
Bretanbas até 6 varas, estreitas ................. , peça 

6 largas ...........•......... 
o rstrBitas de França ..•..... 
ti larga>> .....•.•...........• 



L 

L 
)t; 

EXECUTIVO, 

DI. 

Birola:; . . • • . . • . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . covado ;$120 

no. 

Bolças para eabelleiras ...............•.....••.... uma 
BornLazina ....................................•.. co\'ado 
Bonet~ de velludilllo ou Yelluclo. lisos ............ um 

enfeitados .....•.... 
de seda ..•...•.•.•.............•...•...•... 
de pcllc orclinaria, ou cJtuo • . . . ......... . 

" fina com enfeites ..•............... 
sem enfeite ................•.. 

de panno para militar ..................... . 
cotu galão de ouro ou 
prata ......•........• 

de qualquer outra fazenda de lã ou algodão 
ordinarios, ou do oleatlo ............. . 

Borél ...•...••..•..•..•..••.•....•...........•... covado 
Borralho:; . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . • . pe~:a 

HR. 

Brim de linho estreito ordinarlo até 26 poUegadas. vara 
fino • 28 

largo ordinario ................. . 
>J fino .........•.............. 

estreito para velas, da Russia, ou 
semelhantes, até 30 varas .•..... peça 

largo, o mesmo acima dito ...•..... 
entrançado, crú ou branco, de 

qualquer largura, or
dinarios ..•........... vara 

finos .•..•.• 
• tle algodão, ou algodão com linho ...••••.•.. 

C A.. 

C abaia ou nobreza lisa até 3 pai mos de largo... cova do 
» 4 

• para mais ............... . 
11 » lavrada ou pintada ............. . 

Cadarço de algodão ou linho brancos de 12 peças 
em masso, c estas de !2 va-
ras de n. o 13 a 60........... masso 

de linho riscados, a salJ,:r n.o 30 tll;<s::o 
dt• f~ peças .... 
n. o 4i> rnasso de 

\1 peças ...... . 
u. o tiO masso dt~ 

6 fi~'Ç<lS ...... . 
M. '' 8() 111M~O Õw 

1 p1ta11 ...... 

iJ$200 
lli200 

3~00[) 
61!0:10 
2~080 
$800 

9õ600 
7Jjõ00 
3~000 

6/)00rJ 

h800 
E20ü 
!~200 

,~220 
5~00 
fj::l20 
b780 

i0$000 
12$000 

[i600 
.~900 

!~200 
1~000 



30 ACTOS DO PODl!;R 

Cadarço de algodão e lã ou linho e lã (cha
mndos de rosinbas) até~ pai
legada de Jnrgo, mnssos de i2 
pecas, e estas de 25 varas. 
ou'' linho para prezilhas de 
botas, prças até 30 Vílras. 

)) 

>> de lã de côres até ~ pollcgada , peças 
até 30 varas .•.. 

:1 pollegada, >> •• 

» i ~ pollegada, » •• 
de algodão preto até ~ pollegada peças 

de 2õ a 30 varas .......... . 
de seda até~ pollegada ................ . 

» » :l • • ................ . 
J) tecido de seda p. a guarnições, até ~4 pol. } 
I) » I> lJ l I> (, 

:l ~ • ( )) 

Jt li » 2 • J 
Calção de camurça ou anta ... " .............. .. 

• de panno ......................••....... 
de casitnira ...•...••.................•.. 

• de meia de seda ....................... .. 
Calça, ou pantalona de casimira .•.....•....•.• 

• » de panno ordinario ou bae-

)) 

)) 

)) 

tão .... 
fino ..........• 

de brim , algodão grosso 

)) 

ou estopa .... 
liso , crú , ou 

bran,~o •....•. 
» entrançado ••... 

>> de metim, setineta, ou ganga 
lisas, pintadas, 
ou riscadas ...•• 

}) 

)) 

de chita .................... . 
de ganga bordadas .•......• 
de riscado grosso ...•....... 
de seda •....••••.•....•..•• 
de meia de seda ..........• 
de lapim de lã , sarja , 

ou lila .......••.• 
de meia de lã ou algodão •.. 
de riscado de algodão, e 

seda ...........•. 
Calhamaço ordinario, ou grossaria ............ . 
Cambraia de linho d~ 6 varas ................. . 

de algodão .................. . 
de linho lavrada ...........•.......• 

Cambraeta n de 6 varas .............. .. 
Camelão de lã liso até 3 palmos ...•.........••.. 

n riscado ou de xadrez até 3 p::~Imos. 
Camisas de riscado de algodão ou linho ordinario 

» de panno Je linho, ou brim ordinario, 

)) 

ou zuarte ...........• 
ou brim fino , e bre-
tanha .......••..•..•. 

de cassa ordinaria ................... . 
fina, panninho, e mo rim ..... . 

de esguião e irlanda fina .............• 
de cambraia ............••.....•..••.. 

bordada ••.••.....•..•••••. 

masso 

peça 

vara 

um 

» 

uma 

)) 

vara 
peça 

» 
vara 
peça 

covado 

uma. 

j) 

3~000 

~800 

f}210 
~600 
1~000 

J$!60 
:;o2o 
J$Oao 

!0~000 
7~200 
6$000 

HJ:!600 
8$000 

:IJ$!00 
10$000 

$640 

~$000 
3~200 

~~090 
u;ooo 
41{800 
$6í0 

3fi200 
:16$000 

2$100 
3~200 

3$200 
fj200 

!5t;IOOO 
2$500 
l$600 
51)000 
J)320 
$:3ti0 
fj560 

5700 

l$600 
fj800 

2{'JOOO 
4,lj000 
9$600 

16/$000 



.!XECU'l'IVO. 

Camisas de panninho bordadas................ uma 
, de meia de algodão ou lã............. duzla 

>> » » com pello por 
dentro •...•• 

>> de haetilha ou flanella .............. . 
, de haeta ou seraüna.... . • .. . . . . . . . • . . uma. 

N. B. Qualquer das ditas cami8as vindo com 
tiras ou folhos, sendo orndiario, mais em 
cada uma ......................... : ...•..... 
e sendo finos................................ '' 
e sendo as ditas camisas de roquete no peito 
Inais ...............................•.....••. 

Cassas ordinarias, como garrazes , beirames, c 
outra qualquer fazenda branca, 
scme!hantes, d India, ou de 
outras nacões.... •.. .. • .. . .. .. . va.ra 

de melhor qualida'de, como sannas alia-
bad, c tandak, e,outras semelhan-
tes, da India ou de outras naçües. 

Jbas ~ tram;pa.rentes ordinarias até 4 
palmos de lar. 

entrefinas » •••• 

tlnas • .... 
ordinarias p a r a 

mais de 
4 palmos 

entrefinas • .•.. 
finas » • • • • » 

de xadrez ou listas, ordinarias até 
, 4 palmos. 

finas • . . >> 
ordinarias para 
mais de4 palmos 

finas » ••••••• 

lavradas, tecidas, abertas, brancas ou 
de côres até 4 
palmos .•.... 

» , para 
mais de 4 pal-
mos ..•.....• 

» francezas ou á sua imitacão, até 
4 palmos .... 

para 
mais de 4pal-
mos ........ . 

bordadas ordinarias até 4 palmos .... . 
finas n n ••••• 

» ordinarias para mais de 4 palmos 
>> finas n ,, >> •• 

mui to finas francezas, ou á sua 
imitação, até 4 pal-
Inos ..•..•.......•. 

» » para 
mais de 4 palmos .• 

• da India lisas transparentes ordinarias 
finas •... 

» bordadas ou lavradas de branco 
ou de côr, ordina-
rias •..•.....•...•.. 

l/1 • . • . fi-
nas., •......... 

iH 

'SOOO 
12W>OO 

!6~000 
Hl/)400 

asoo 

~!60 

l>!!O 

J)240 
/j4õ0 
$600 

f)300 
IJlíOO 
{)700 

f)!iO 
1)400 

f)300 
()000 

$800 
$300 
J$700 
1)400 
l)SOO 

!8õOO 

!1)800 
!5400 
3~000 



Cassas da tndia bordadas de ouro ou pr~ta ordi· 
na rias. 

• • ,, 11nas. 
de listas ou xadrez ordinarias 
• • finas .. 

de Esco:i~ía de algodão lisas ou Ia yra<las 
ordinarias até~ palmos. 

finas 

)) 

até 1. palmos •....... 
ord inarias par<~ 
mais de 'f palmo-;. 

1lnas para 
mais de 4 palmm,. 

bordada até 4 palmo . .;. 
» • para wais de 

'1. palmos ..... . 
dr linho lisas on lavradas ordinarias 

para mais de 4 pal-
mos .... .. 
tinas .... . 

ordinar!as 
mais de 4 pai· 

mos ••.... 
)) 11-

nas )) •. 
,,, •• 11 u ll bordada~:~ •• , ...•••••••.•. 
casimiras- ordinarias I I I O o O O tI o I I o o' tI O O .. f f o I o o 

)) entrefinas o I O I O tI o I O I o o O I I O I o I I O O O f 

J) finas e superfinas, singelas e dobradas 
Cassineta de lã lisa .•.•.......•...•..•••......•.• 

}) • " de listas par~ calças .•.......... 
)) ,, lavrada ou pmtada para colletes, 

ordinaria .... 
,, n ,, iina .. 

Camisinhas de filó de seda bordadas ...•......... 
de cassa ........... . 
de cambraia .........•.. 

,, de escomilha ou garça ...•........ 
Capotes de carnelão ou riscado á escosseza, c de 

barregana para meninos, 
até 4 palmos .... 

Capotes de camelão ou riscado á esco:Sseza, e de 
barregana para homem ou mulher. 

de panno muito ordinario ou baeta ... . 
» fino .••..••............ • .. · ... . 

n com bandas de velludo •.... 
de oleado com forro de baeta ......... . 

sen1 forro .................••. 
Casacas de panno tino ........................ . 
Casaquinha com saiote de panno para senhoras, 

de andar a ca-
yaJlo ...••..•... 

» com 
enfeites, ou ala
mares .•........ 

CH. 

vara 3~000 
6eooo 
1J)600 
~0(} 

~240 

f)400 

,\300 

h<itiO 
b700 

.~~00 

H4HO 
,';(800 

~ôOU 

i.SOOO 
2SOOO 

covado j600 
l 000 

)) !~500 
$~00 
~600 

5600 
!$200 

uma 68000 
Msoo 

!2$000 
36200 

um 4#000 

6/j~OO 
4~800 

24~000 
3~nooo 
i6h000 
:12$800 

uma 2~~000 

36~000 

4.0~000 

um 



J 
L. 

E\ECUTI\ti. 

; :bales de seda ou se tim até 6 7\o .• ............. 
» para mais. 

)I 

)) 

)l 

)) 

lJ 

}) 

l> 

)) 

de garça, bareje, ou outras ~ernelhantes 
fazendas de ~% a 5 ~·~ .•• 
pal1nos ............... . 

até 
6 ~ palmos ............ . 

par;t 
Jllai.; •••....•......• 

de liló de algodão de 1 13 a 6 ~~ ...... . 
)J par a 111ai~ ........ . 

de cassa. panninlw, ml'tilll de algodã.u, 
l1rancos. pintados, liso:,, Javr:i· 
do~, lJOrdadoo; do mesn.u, di• 
1. 1·iÍ ató ;:; :2 palmo:·: ........... . 

rotJW us antecedentes até 6 ~~ paiiJ.o:; .. 
para mais ....... . 
com lavor dr sed:1 

ou deU. liH liu de 
nrata, ouro f~1.lso de 
.i ~/2 a, 5 ~f .... ~,, •.• ,. 

JJ até-
ti~~ palmos ........ 
com lavor de seda 

ou lã, ou fio de pra· 
ta, ouro falso para 
mais do 6 ~ pal· 
mos ...••..•.•...•.. 

de cassa da India bordados de branco 
ou de côr, ou di tos 
á sua imitaçã0 ..... 
bordados de prata 
ou ouro, ou di to á 
sua imitacão ...... . 

de touquim adamascados ou lisos .. . 
bordado de seda, prata 
ou ouro ......•........ 

de casimira lisos ou pintados ...... . 
de lã ordinarlos lavrados ou estam

patlos de~~ até 
5 ~ palmos ..... 

'' ou estampados, 
para mais ••...• 

'' fina á imi ta~ão de lã de camelo 
de ·1.% até õ ~2 palmos. 

)) 

)) )) até 
()% palmos .... 

para 
mais. . • . ..... 

de funw ou volante de~~ a 6 palmos. 
11 n de 6 para rnnis ... 

de pellucia ou Laetllha de algodão de 
~ Ya até 6. 

J) para 
. maii. 

d.i seda de i ~ até 6 ..... 
o • • . para mais .....•. 

de 11 da eameJlo, c1a India de 4 até 5 ~ 
ordinarios .. 
par& mtis 
ftno! ....... 

um 

cluzia 

duzia 

um 

» 

j\ 

•) ., 
..J•I 

!~i) ;)(lO 

~00) 

s.rooo 
45800 
6.~000 

t1EOOO 
75200 
W;!liüO 

76~'00 

9.4600 

!2~000 

25~600 
66000 

:IMOOO 
2~í00 

2~(1,00 

3$600 

6~000 

8~000 

:10,~000 
~HOOO 
3#200 

~~~00 

tnsoo 
95600 
19~~00 

~é~ 

s6íOOO 



34 AC'fOS DO PODE'-' 

Chales de lã de c~melo barra de matiz com 
ouro de 4 a iJ ~.... . • um 

para 
nJais ......•........ 

de chita escarlalc franceza ou á sua 
imitr~rão de 4% 
até5~;~ ....... .. 

franceza até 6 ~ •.• 
» ,, . • • para mais .. 

de velludoou velludilho de 4aié 6 palmos. 
• • para mais ....... . 

de filó de seda bordados de 4 até 5 ~ ..... . 
» ató6Yz ......... .. 

• 6 ~~ para mais ... . 
• de ponto de malha lisos

1 
ou PW

1
tados de 

4Yz ate .J~ ....... 
• de 

i'P~ a 6 Yz ....••• 
de 

6 Yz para mais.. . 
• de !ã fina, chamados de merinó lavrados 

ou estampados de 4 ~ 
até 5 ~~ palmos ..... . 

• de 
5 Yz a 6 ~ ••.•.••.•.. 

para 
n1ais .......•...... 

á imitacão dos de lã de ca~ 
• melo, barras roxas 

de 47íí a 5 ~palmos 
• de 5 Yz 

a 6~ • 
de 6Yz 

duzia 

um 

)) 

120~000 

HP400 
iCH800 
i9fl200 
(4.~4.0D 
3'2'!U(i0 

6NOOO 
8,~000 

iüNOOO 

3~600 

!,.~800 

7~200 

!,.~000 

5f,IOOO 

61)000 

!0~000 

!21)000 

para mais... !6$000 
N. B. Os chales que forem de tres pontas, ter·ão o abatimento de 

urna terça parte do valor respectivo ás classes a que perten
cerem. 
Chamalote de seda até 3 palmos............... covado 
Chapéos de palha d'Angola muito ordinarios... duzia 

)l 

de palhinha ordinarios para crianças. um 
• finos • • .... 

o·rdinarios para homem ou 

de lã 

mulher .... 
entrefinos » 
finos .....•............... 
de Chile para crianças .. . 

homem ... . 
ordinarios de Braga ou seme

lhantes .•.. 
n finos 
• • para meninos ...........•. 

de pello ordinarios para homem .••. 
finos ....•..........•........• 
superfinos ................... . 

>, para meninos ..........•...•.. 
• mulher, com enfeites .. .. 
• homem, de armar ...... . 

de algodão de ·patente ...•... 

)J 

)) 

de seda » 
de pennas ....••....•..........•.•••. 
de pellucia. ou seda .. , ............. . 

l) 

)) 

)) 

ft500 
~~720 

i/)000 
2~000 

2flü00 
4~000 
8~000 
3$200 
6~000 

J.)800 
l/)200 

MOO 
2~000 
3~600 
6fjí00 
2/)000 
5~000 
7{}'200 
25400 
üf,lOCO 
5$000 
3~200 



EXECUTIVO. 

Chapéos de barbatana ou cabello.............. um 
}) armados, cobertos de oleado ........ . 

de papelão envernizados, cópa alta .. . 
de solla ..•......... 
de velludo enfeitados para senhoras. 
de garça, filó, seda, ou SL·tim » •• 
pequenos para modelos de qualquer 

fórma ou qualidade ....•.......... 
de aparas de pinho muito ordinarios. I> 

de sol de panninho •...•........•.... 
J> á chineza, de papel oleado ... 
» cobertos de hollanda......... » 

de secla ............. . 
» em fórma de 

bengala ...•. 
» para senhoras 

Chitas estreitas de qualquer qualidade......... cavado 
largas ........ . 
estreitas escarlates francezas, ou á sua 

imitação •........... 
» . largas • • » • • ••••••• • • 

azues da fabrica de Portugal ou outras á 
sua Imitação ...... . 

de côres estreitas, dito dito ............ . 
» largas » ~ •••••••••••••• 

Cintas de lã ou algodão para marinheiros....... uma 

co. 

Coeiros de baetilha àe algodão ou lã........... um 
» de oleado ..•...........•.••••••••.••... 

Coifas de retroz ou seda....................... uma 
de linho para cabelleiras ................ . 

» , • cabeça ............•.......• 
Colletes de fustão, metim, ou outra qualquer fa

zenda de algodão ou 
linho............ . . . . um 
bordados de algodão 
ou linho ............ . 

de lã ou seda, de qualquer qualidade .. . 
bordados de matiz ou 
prata ..•............... 

de camurça ......•...........•...•.... 
de chita ......•..••....•..•....•...••... 
de meia de seda para baixo de camisa .. 
de atacar senhoras ........•.•........•. 
de velludilho ou velludo para homem. 
de baetilha ....•...••...........•...••.. 

Collarinhos de qualquer fazenda de algodão 
para camisas 
de homem .. . 

» » de linho .. .. 
Cobertas d'e chita, de Damão ou Paly ordinarias. uma 

J> » . de Patená ou Balagate ....... 
da Jndia pequenas, finas .•.•.••...••.. 

grandes » •••••••••••••• 
das fabricas de Portugal ou á sua seme

lhança, ordina-
rias ••••.•.•.•• 

4~000 
3~200 
~800 

3$0UO 
!0~000 
8~000 

1~200 
a4oo 
1~600 
,~800 
2~000 
7$000 

n~ooo 
4~800 

J':l200 
!~3;)0 

J$320 
(p~õO 

f}200 
tp200 
~240 
J$320 

1~800 

35200 
2~400 

10~000 
2~~00 
~MO 

6~000 
4EOOO 
MS o o 
{)600 

(1320 
~640 
l~OOO 
!~600 
4aooo 
8$000 



3() AC'l'OS DO PUlHU\ 

Cobertas das fabricas de Portugal ou á sua se~ 
melhanea en· 
trefinas · ..•... 
ou á sua s~~
mel!Jaaça ti-

n::~,s •...••••.. 

urna '2~000 

~000 
fr:Jncezas ou á sua semelhança até 9 

palmos. 4{JOOO 
para 

mais • . . 8~000 
d1~ retalhos de chita.'................. 2a1oo 

N. B. Cobertas ou colch~s forradas ou acolchoadas terão mais 
2ii 0

/,) sobre o valor marcado nas classes a que pertencerem. 
Cobertas de cassa lavrada ou lisa ........ ,,..... um:.:. 

de fustão ou mussclina ............... . 
de algodão e seda, ou linho e seda, nt(~ 

9 palmos .......... . 
ou linho e seda, para 

· mais de 9 palmos ... 
ou colchas de damasco de seda ....•.... 

de seda ou setim bordadas de 
matiz ....... 
bordadas de 
matize ouro 
ou prata .•. 

de palha de Moçambique ou India 
grandes ... 

ou India pe-
quenas ..... 

Cobertores de lã singelos até 8 palmos ..••••••.. 
9 ......... . 

», • para mais ............. . 
dobrados (chamados de papa) 

ou á sua imitação 
até 8 palmos ...... . 

» 9 
» para mais ....... : .• 

de algodão ou linho acolchoado, ada
mascados ou de 

salpicos até9pal· 
ll10S •••••...•.•. 

dito de 9 palmos 
para mais •...... 

Colchões de cabello ou lã, pequenos .......•.••.. 
» » » grandes ........ '• ..... . 

Coromandel, Chilas, Nanguinas, Fafulis, Ca
deaz, e Longuins •..•.. 

Corpinhos de filó de. algodão para senhora •..... 
» de seda ...•................ • .• 

de setim ou seda .•......•..•......•.. 
de cambraia bordada ............ , •.. 
de cas5a ••...•..•••..•.. 
de velludo .••....•....... , •••....•.. 
de garça ...••...•.•...••••..••••.... 

» de escossia ....•........•...•.•.....• 
Córteil d.e meia de algodão ou lã para pantalona. 

~ ~ de seda • • 
a.tê tres eovados ••.•• 
~ra talçio até dou~ 
eov,ados .......•..... 

um 

covado 
um 

Mi800 
85000 

16~000 
~õ8QOO 

80~000 

iOOJSOOO 

~000 

25000 
U~2oo 
1~800 
2~~00 

3~500 
4.~500 
5~600 

9~000 

!2~000 
!2~000 
20~000 

()120 
2nooo 
65000 
4f)ROO 

IOI)OJO 
45800 
9()600 
3~600 
2M OO 
!~920 

t4-jj~OO 

Q~6GO 



I~XE<:l;Tiro. 
•)-

"' 
r,,·\rlt1 s d•' srtiJJl on srdn. Jl1l':l ..;:tp lfo.; d•· lll!illt,•J', p:ll' ,'SOl 

de 1:1 dr- t·.anwlo l'lii.l••t;•:'············ lllíl k.::, !iH) 

clrl n'stioos de l' .:1 ~S~I, Jii(l tlt: alg·otlfL•>, PS-
~~os~ia til!. panllinlw. ad:w1:1s-
r.aflog, ll<Jrtiado', ler.ido..; dP 
!Jr:t!!r'o n;1 d0 ci'!r, or,!inarios. 

entr~~ ... 
t;;~oo 

11nos ........ ~2,1400 
!i nos. :J~t)()J 

)) de panninho hordados, supPr-
!!nos .. 6:~or:o 

)) de gn rra ltra ucos ou rl e cüres, 
' lisos , lavrados, 

tecidos ou borda-
dos com barra .... J) oaooo 

)) ricos. 12MOO 
)I de cassa da In dia ou ele ou-

tra tpt~1lquo r par-
te á sn:-1 imitação 
com barra lavra-
da ; tecida ou bor-
dada de branco 
ou de côr', ordi-
na rins ...•........ o,~ooo 

)) )l entre-
finos •........... )) f2t~OOO 

» finos ..•. 20$000 ,. )) hordado de ouro on 
prata, ordinarios. !2$000 

)l )) )) )) 11nos. )) 21~000 
superfinos com bor-

dados ricos .. 48$000 
)I )) de touquim adamascado ...• iüf!OOO 
)) )) n bordados de matiz. tô~OOO 
)) )) )J )) de ouro 

ou prata. 30$000 
)) de tJló de seda, preto, branco, 

ou de côr bordados. )) 14$000 
)) )) som cauda .......••. 20~000 
)) horonclo rte OllfO ou 

prata falsa. 24SOOO 
)) com 

cauda ... 36$000 
)) )) finos. á.Ot~OOO 
)) )) )) )) e 

cauda. üOfJOOO 
fie srtim ou seda com barra. 

la nados ....•... )) ~400 
bor-

dados ........ 20~00 
e 

canela ..... 30-~000 
ele 

ouro ou prata .. 40#000 
~ 

cauda .•... Gi$000 
dr camhraia ele linl10 bordados ordi-

na rios ..•....... )l :lOJ)OOO 
li » tinos. fi0~(j00 

)) de rrnda de linho de França ...•....•. 120~000 
de Jã de ramelo ...................•.• !20/)000 

{_ 

?1 



ACTOS HO PODEr, 

Córte~ de lã dl'l camelo bordados dfl ouro ou 
prata .•...• 

>> de saia ou vestido, !!e chih azul com 
barra ..• 

>> de côres 
ordinarios. 

» fi-

)) 

)) 

)I 

)) 

)) 

nos ...... . 
escarlates 

francezcs ou 
ú sua imita-
~ão ......... . 

» em pannmhoou mus
selina Iavraflos ... 

ele riscado com bar
ra, ordina-
rios .•..... 

>> com barra, 
finos ..... . 

de cassa pintados, or
dinarios. 

» » " finos 
de vestido á imitnção dos de lã do ca

melo, ordi
narios. 

'' >> • finos. 
" ou saia de baetilha .......•..... 

de colletes de :íetim ou seda, bordados 
de matiz, ouro, 
ou prata ..•...... 

de colletes, de belhutina estawpadas .. . 
de cassas bordadas para touca ......... . 
de renda de linho ...................... . 
de filó de algodão .•......••............. 

>> de seda .......................•.... 

CR. 

Cré ordinario até 3 palmos de largo ....••.....•.. 
)) )) )J 4. }) >> •••••••••••••••• 

,, engommado ordinario ...................... . 
Croassas de palha ...•..•... o •• o •••••• o o ••••• o •••• 

DA. 

Damasco de seda, de qualquer largura •......•..•• 
>> '' bordado de retroz .•..•.•..•.•.. 
>> ,, ouro ................ . 
)) lã~ .••........••... o o •••••••••••••• o. 

DRo 

Droguete castor. o •• o. o o •• o ••• o. o o •• o ••• o ••••• o. o. 

'' de França ••..•...•.... o •• o. o •• o ••••••••• 

)) Rei ......••...•..•..•.............• , .... 

um 

)) 

I) 

vara 

um 

200~000 

~~800 

{1~000 

1~80() 

asoo 
l~!OO 

!5200 
2Jfi,OO 

i~220 
:~aoo 
~300 

:l.q~OO 

covado HMO 
§.)800 

:I.OEOOO 
)) ~800 



Duqneza, ou escmsia (lA algoJ.ão e<?m s~J.a pinta1h 
ou tecirh uc~ qualquer cur ate 4 Wtlmos. covado 

'' )) p:tra mais ....... . 
Dnrantes lisos de côrcs .................. , ....... . 

cat"mezim, rosa, e escat·latc ...... . 
lavrados à e côrc.~ ................. : ...•• 

n e ~rmczirn, rosa, e escarlate ... 
Dumque ate 2% pai mos ele largo .......••.•.......• 

)) Iuai.;; largo .......•................. 

Entremeias (v. tiras). 

E§. 

Escomillla ..................................... . 
>> de ouro ou prata fals~t lavrada ou 

lisa até 3 pal1uos do largo ......... . 
Escossia (v. Cassas de esco;sia). 
Esguhlo ....................................... . 
Estamenha, ató 3 palnws de largo .............. . 

n para mais lar~·a ................. . 
Estofo de l:l até 2% palmo; ..................... . 
Estopa • 3 ...•.•....•..••.••..•... 

F'A. 

Fardas de panno ordinario para soldado ......... . 

F li. 

.Filó de seda liso ...... , ••.•..•...•..........•...••. 
lavrado ou estampado, de maça 
de qualquer largura .......... . 

lJordado ........................ . 
'' » • de ouro ou prata ...... . 
, de al~odão lisn .............................. . 

lavrado ou bordado .............. . 
liso com p;mto ou malha como 

o de seda, .......••............ 
>> bordado com ponto ou malha 

como o de seda .........•.....••.. 
» u com gornma, para forrar chapéos .. 

Fillele ......•..•......•...•...•...•.•..••...••.• 
Fineza ou lila franceza, ou á sua irnitacão ...... 
Fitas de setim, lustrirn, fumo, ou garçâ lisa ou 

lavrada, peças de 25 varas até !i de poile-
gadas ....•..••..••.••....•.••.....••.... 
da mesma fórrna acima '' ~ )) •. 

)) » ~ )),, 
)) ~iit » •• 

)) » 1 » •• 
1 ~ ''·· 

)) 1. ~i ... 
» ~ ... 

)) 

vara 
cova do 

uma 

covado 

)) 

vara 

covado 

)) 

)) 

peça 

1~301 
Wj,O[) 
!;240 
!;300 
J)2í0 
$300 
~560 

!~000 

~360 

1$200 
/j280 
!)400 
~300 
N:t6o 

4~000' 

~õOO 

!NOOO 
3~000 
tif>OOO 
!;200 
f7aOO 

~600 

~800 
S400 
~240 
$720 

t>60 
8800 

!$000 
iE200 
f.~600 
~~000 
2~400 
~ 



,\ crns on rnmm 

Filns !1:1 1111'-~iWl fúrnu ::-:drna nU·~ 1
:, ]Ylll•'gadas. 

• de rrl:linr· !:11·gum .. 
• de YClhlílO on nvcli<Jdatl:!'; lha~ ou lavrad:Js 

dP qnalquer e(\r P':'Ç:1S de:;;-; Yaras :lté ~,~ 
pntkgada de lnr:;o ..................... . 

• da mestua fôrma acima até :X de pollr~ada. 
i 
~ I~ r- ••••• 

i % "····· » •••• 
para mais largo .... 

• de tafetá, ou batidas, lisas, ou lavradas, 
peças de 25 varas até '~ pollcg-ada ..... . 

• da mesma forma adma ,, ~i » •••••••••• 

)) 

)) 

)) 

. • <le 

:t ela 
)) 

)) 

)) ,, 

i ''· ........ . 
• i ~ •.......... 

)) )) i ~ lJ, ••••••••• 

• 2 » •••••••••• 
)) 2 ~~ » •••••••••• 
n » para mais largas ... 

habito ou para cinto de qualquer côr, 
peças de !2 varas até % pl)lleg-nda .. 

rnesm:'l, fórma acima • 1 " ..••.•.... 

)) 

)) 

)) 

}) 1. ~~ JJ ............ . 

• 2 )) ......... . 
• 2 % )\·••••••••• 
)) 3 )) ........ . 
para mais larga ..•. 

]) 

G;WOO 
8~000 

1.)000 
i~6UO 
215000 
26500 
asooo 
3~600 
65000 

.530) 
[!600 
1~200 
:15600 
2~000 
2$880 
:1()60') 
M~soo 

2t\4,00 
3~600 
/~800 
8~(1.0!) 

n5ooo 
:18~000 
2á,fJOOO 

'' tecidas com prata, 
ou ouro.. . . • . . • . • • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . • • vara 41~000 

N. B. Vindo já cortadas, em cintas, se devem avaliar pelo numero 
das varas delles, segundo as qualidades a que pertencerem. 
Fitas de palha, com borlas, para guarnição de 

um chapéo .•...•.•.....•..•.....•.. 
» para guarnições lle chapéo até 1 

pollegada de largo ..................... . 
'' como acima até 2 pollegadas ... . 

)) » 3 )J ••••••••• 

)) 

)) 

FI ... 

Flores de papal da Tndia ........................ . 

FR. 

Fraques, ou nizas, de qualquet· fazenda de ai_. 
godão .•......•...............•.•••.••.... 

>> de cassineta de lã ..••..•.•••.••.....•.. 
de panno (as mesmas a vali ações de casacas 
segunflo suas qualidades). 

Fronhas de hretanha, ou panno de linho ......... . 

FU • 

. Fundo~ de cassa bordada para touca~· .••••..... 
de filó de seda para toueado, bordado 

de perolas, lantejoulas, ou palheta .• 
» de dito bordados de palhinha ..... , ...... 

uma 

vara 

cento 

um 

uma 

um 

)) 

$200 
1)400 
8800 

4~000 
õ~60Q 

tpoo 

28000 

48000 
f.8600 



L 
i,.,, f 

EXECUTIVO. 

ll'undoi de abas e CO {las de palhinha, que forme 
um chapeo, deverão ter as avalia
ções que competem ao mesmo chapéo 
pelas já feitas a cada qualidade. 

Fumo até um palmo de largo ..•....•..•...... 
2 » ••••••. ••··· ...•••.• ' •••.•.••• 

» )) 3 » .• ••·••••····•··•·•·••·••···•·•· Fumo para. mais de tres palmos de largo •...... 
Fustão ordinario .....••••••.•.....••••.••.•... 

,, fino ..••..•..••.......•.•......• • .. · .. ·• 
l> de patente liso •..........•....•.....••. 
,, n lavrado •....•........•....•. 
l> acolchoado ordinario ................. . 

" tlno •.......•..•.•...•..•.•.. 

PESO. 

Flores artificiaes de panno, ou seda •.•.....•. 
,, " de pennas ....••••...•.••.•.• 

Fio de algodão nacional. .................... . 
'' " estrangeiro grosso .•.••••.•••.• 
,, de tucum ...•.•••....•••••••....•.••.••••• 
'' de panno de linho velho •.•••..•.••...••. 

GA. 

Gala •....•...•.•••.••.•.•.•••.•. · •.. • ••.•• • •. • 
Gangas amarellas, ou. brancas, estreitas até 7 

covados, da India, ou á sua imitação. 
)) acima dito largas de !O covados ..••.•.. 
>> azues '' até i4 >> ••••••• 
,, ou rapões de côres, ou riscados até 2 

palmos de largo ..•.••••.....•..•••••• 
>> da mesma fórma acima até 3 palmos de 

largo .•..•..•..•..••.•.•....•.••.••• 
da mesma fórma acima mais largos •.. 

n de pello ...••••••• ~ ......•••...•.•..... 
)) escarlates lisas, ou pintadas, 30 por 

cento mais sobre o preço de gangas de 
algodão segundo a classe a que per
tencer. 

» de algodão e seda até 3 palmos ..•..••.. 
Garça de seda, lisa, lavrada ou adamascada até 

3 palrnos .•.•••..••..•••..•..•.•..... 
)) de seda, lisa, lavrada ou adamascada 

até 4 palmos •.•••.••....•.......••..• 
>> de seda,. lisa, lavrada ou adamascada 

até t> paln1os ....................... . 
n de seda, lisa, lavrada com prata ou ouro 

Gargantilha de filó, cassa, ou garça ..•..•.•.•.. 
>> n ou cassa bordada ..•....••. 
>> » cambraia ou renda ..•...•. 

Garrazes (V. cassas). 

GR. 

Gravatas de panninho, cassa, belbute, ou pellica 
» de seda ou velludo .•..•••.....•.•.... 

- PARTE li. 

covado 

lO 

» 
)) 

}) 

)) 

onça , 
libra 

TI 

)) 

cova do 

peça 
» 
)) 

covado 

)) 

}I 

uma 
)) 

)) 

um 
)) 

6 

J$200 
fj300 
J$600 
1)720 
~!20 
J'J200 
1$300 
~360 
4$400 
~800 

$600 
2EOOO 
$!00 
J$~00 
/)iõO 
/V~t80 

/J500 

j800 
l 200 
{~800 

~{20 

$!60 
J$2W 
J'J360 

~2õ0 

J'J480 

~720 

f$900 
l.$200 
2(;400 
r.ggoo 

{0 000 

JjUO 
f~OOO 



ACTOS DO llODER 

Gravatas de couro ordinarias, para soldados ..... 
,, de envernizadas para Ofliciaes ..•. 

Grinaldas (V. em peso) de flôres. 

GU. 

Guardanapos de algodão ordinarios .......•••..•.• 
» )) finos .................... . 
'' de linho ordínarios ....•......•..... 

finos ...........•.••••..... 
>> , adamascados .............. . 

Guarnições enfeitadas para vestidos de senhoras .. . 
)) de rP-nda de linho ................... . 

de flores (veja-se peso). 
,, » de pennas (veja-se peso). 

Gorgorão de seda, até .i~ palmos de largo ..•..•.. 
)) » )) 3l-6 

DO. 

uma 

duzia 

)) 

uma 

covado 

~':2\0 
t;\80(i 

1$.2GO 
2,~8110 

2 .. ~880 
4/)800 
7[}200 
i2~800 
321WJO 

f{t8cÜ 
2{YJ,OO 

Hollanda crua de linho........................... f!lüO 
,, » de França, fina ou á imi-

ta~o ..•..•••.•...••..•• , .•.•••..•.•• ,. vara nôoO 

dA. 

Jaquetas de panno ordinario ou baetão •.••.••••.•. 
>> » fino •..........•.........•.•••• 

de baeta ....•.......•.•.......•..•.....• 
de riscado, ou outra qualquer fazenda de 

linho, ou algodão, ordinarh ...•....•.• 
de fustão, metim, ou outra qualquer fa

zenda de linho, ou algodão, fina ..•..•.. 
de seda ......•......••.........•..•..... 

)) de cassincta ou ganga riscada ...•......•. 
Japonas de qualquer fazenda ordinaria ......•.... 
Irlanda de algodão até 3 palmos de largo ....•.... 

» )) mais largas ................. . 
de linho ordinarias .....•..............•. 

finas .....•••••••••........•...• 

LÃ. 

Lã de camelo em peças, lisa ou lavrada, estreita .. 
}) }) » >> >> larga ••.•• 

Lençóes de panno de linho ou bretanha, lisos, para 
cama de solteiros ...... 

» )) )) idem para cama de ca• 
sados •.•.•... 

» }} )) com folhos .•..... 
n n l> )) J> pequenos. 

Lapim de lã estreito até 3 palmos ....•....••....... 
)) J> largo ...•.•.•.••.........•.•......... 
)) de algodão e seda liso até 3 palmos ..•...•.. 
)'f )) )) 4 ~ )) ·••·••••• 
Jt » » » )) mais largo ....... 

uma 
)) 

)) 

)) 

)) 

vara 
)) 

» 
» 

covado 
» 

um 

)) 

)) 

)) 

covado 

:> 

25000 
ó.~.wo 
1~600 

1~200 

~s~oo 
4~800 
2H4oo 
3f!200 
fji60 
(biSO 
J$600 

iJ$200 

fOt;OOO 
H.i~OOO 

:U}600 

2,%00 
ll,f!800 
35200 
~400 
J'j900 
~400 
fjl560 
(!80[} 



)) 

)) 

I) 

·)) 

» 

)) 

.)) 

~) 

)) 

)) 

)) 

EXECUTIVO .. 

LE. 

de cassa ou panninl::.o, pintados ou tecidos 
quér soja o lavor na ccrcadura quér no 
ineio; chamados - marotinhos- até 20 
pollcgadas ......•..........••.....••..... 

da mesma sorte ordinarios até 28 •••.•....• 
>» ílnos )) >> •••••••••• 

ordinarios >> 32 ..••••.••• 
» ,. finos n >> •••••••••• 

do cassa ou p:mno da India~ pintados .....• 
da lndia, cercadura branca, ou de 

côr, ordinarios ..•......•...•... 
da mesma, cercadura branca teei

da, finos ...•..•...•.. 
bordados de ouro ou 

prata •..••.. 
de outra. qual

quer cousa. 
tecidos ou adamascados de outra 

qualquer parte, á imitação dos da 
India acima es1wcificados ...... . 

para tabaco, ordinarios ................... . 
" » entrefinos ................... . 

finos ......•.•••.........•.... 
» de Alcobaça, francezes, ou á 

su:t. imitação .............. . 
n n Paliacat ..................... . 

de chita de qualquer qualidade, fundo de 
cõr ou branco, até 28 pollegadas .•......• 

da mesma fórma até 32 pollegadas ...•.... 
de filó de algodão lisos, lavrados, ou borda-

dos até 32 pollegadas ................... . 
de Escossia lisos .......................... . 

n lavrados ou bordados •..••.•... 
de linho ordinarios ....................... . 
de cambraia~ cercaduras lisas ou pintadas .• 

n bordados .......••............ 
de seda, lisos ou lavrados , pretos ou de 

côres, de Portugal, ou sarçaneta da India 
ou á sua imita~ão ...................... . 

de seda sarjados, ou de sctim lavrado, fran
cezes,ou da India, ou á sua seme-
lhança •.••.........•......•..... 

de Bengala, chamados de Cassivazar, 
de 7 em peça ..•........••.••...• 

>> á sua imitação .................... . 
de algodão e seda ...................... . 
de filó de seda até 28 pollegadas ......... . 

» 32 •.• ••••••• 
bordados de ouro ou prata 

até 32 pollegadas ....•.. 
de garça, volante> fumo , ou escomilha 

até 32 pollegadas ..................... . 
de lã pintados ou lavrados até 28 pollegada~ 

" 32 
» tecidos ou bordados » 28 

)) » 32 
,, fle l'amrJ(I 28 

duzia 
» 

um 

)) 

um 

fluzia 

peça 

duzia 
um 

duzia 

um 
)) 

iJ$f.l00 
2~í00 
3n600 
35600 
5cooo 
&IJOOO 

9~600 

2~~000 

8~000 

i2J')OOO 
l~800 
2l$i00 
3~600 

48800 
9$600 

2~400 
óJ$600 

:1~920 
3~000 
4$000 
i5800 
ifJ600 
~000 

l6Jj800 

8/)~00 
5$600 
6~000 
2$000 
3.1$000 

:~600 

i2HOOO 
i8fJOOO 
305000 

25oOO 
3fJ200 

205000 



ACTOl:i DO PODER 

Lenços de malha francezes ou á sua imitação, 
lisos, pintados, ou estampados de maça, 
ouro ou prata até 28 pollegadas . • . • . . . . duzia 9H600 

da mesma fórma >> 32 . • • • • • • • • H~400 
bordados de prata ou 

ouro.............. • iS~OOO 
de touquim lisos, ou adamascados....... um 2~õ00 

» bordados . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 445000 
>> de pellucia de algodão...... .. .. .. . .. .. . 45600 

» de seda com r,ercadura........ • snooo 
, » de velludilho estampados..... » 12~000 

N- B. Os lenços que forem de tres pontas ter~o a terça parte menos 
das avaliacões indicadas segundo suas classes. 
Leques, varetas de I?áo, ou bambú, lisas,. en~er~ 

nizadas ou pmtadas, de papel, ordmanos, 

)l 

da India ou semelhantes................ duzia 
francezes ordinarios .................... . 

» melhores .••................... 
ordinarios com varetas de osso.......... >> 

finos " , ....... .. 
de seda lisos ou pintados .............. . 

» bordados ....••...•.........•...•• 
de pellica, pintados ou bordados, varetas 

de páo ou osso ....••...•.....•...••... 
da mesma fórma acima, varetas de mar-

fiin ..•..•.•..••...•........•......•.• um 
de papel ou seda, varetas dito ........ . 
de qualquer qualidade francezes, varetas 

de n1adreperola ....................... . 
da mesma fórma acima, varetas de fila-

grana ..•.•...•................•.•..... 
de qualquer qualidade da India, varetas 

de filagrana •.•..•.•.•.•......•.•..•.. 
de charão, ou acharoadas as varetas •... 
de marfim, abertos ou lisos ..•.........• 
de charão ou acharoados ........... ,, .. . 
de pennas .•........••••.•...•.•.••...•. 
de varetas de metal de qualquer panno ou 

pintura .•.............. · ••.•... 
de marfim ou madreperola da 

India •.•••••.•....•.••........•........ 

LI. 

Ligas de seda para atar meias.................... duzia 
, » de molas ou elasticas, de qualquer 
fórma .•.•....•.•....•....•..•........•......... 

Lilas de França ou á sua imitação .............. covado 
, inglezas ..•.....•..... 

Lim de seda ....•...•.....•............. - ....... . 
Linhas para costura, portuguezas de 30 meadas, 

ou á sua imitação ...................... masso 
de Guimarães, em caixas pequenas, enfei-

tadas ....•.•........•....•............• uma 
de algodão em novellos, c estes em caixi

nhas com 8 ditos ..................•..... 
em carreteis... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . duzia 
de surrate estreitas....................... peça 

a96o 
3~600 
6fj000 
3~600 
6tJOOO 
4~000 
i2~000 

IStJOOO 

6tJOOO 

20~000 

40tJOOO 
10~000 

4t}OOO 
4~000 
3~200 

20f1()00 

1~800 

7~200 
~700 
~250 
lf280 

:1.~800 

4~000 

~l!J.O 
~600 
:JMO 



,. 

EXECUTIVO. 

Linhas de iurrate largas ..• o •••• o •••••• o •••••• 

» de cores, ou cruas de Portugal, lnglezas 
ou outras iguaes (v. peso) •.•....•.... 

Lhama de prata ou ouro liso para ornamentos 
• ou lustrina bordada ou tecida com ra

mos de ouro, rico~ para dito •..•...• 

LO. 

Ló da India ....•............... o. o o •••••• o•• 

» com ouro ou prata falsa .. o .............. . 

• • • • fina ..... o ............ . 

Lonas da Russia ou á sua imitação até 3! varas 
• ingleza • 22 pol-

legadas de largo •................•..••. 
Lonas inglezas de mais de 22 pollegadas de largo. 

• da India •.....••..•.•.••............... o. 
de algodão até tres palmos ...•.••.....•.• 

LU. 

peça 

libra 
covado 

peça 

vara 

Lustrim até 2 ~palmos....................... covado 
» mais largo ..•..............•...... 

Luvas de pellica curtas . .. .. .. • .. .. •• .. • . • . .. • duzia 
• • compridas ..•.....•....•..... 

camurça curtas .................... . 
• compridas ................. . 

anta curtas •..••......•.......... 
castor • ....•...•.•. o ••••••••••• 

• » compridas .•........•.. 
anta com punho para militares ... 
flló de seda lisas ou lavradas ..•.. 

bordadas ••.•.••..•. 
• algodão .••.•....•......•. 

meia de • ou malha .•....... 
para jogo de florete............... par 
meia de linho.................... duzia 
seda curtas .••...•.......•........ 

compridas ...............•..• 
lá ......•..•.•.•.... ·~ ...•.....•... 
panninho curtas •.............•..• 

• compridas ......•....... 
cambraia, curtas ......... o •••••••• 

compridas ............. . 

PESO. 

Linhas de côres, ou crúas de Portugal, inglezas, 
ou outras semelhantes ......... . 

algodão em novellos ou meadas para 
costura ...........•.•.••.•........ 

linho para costura, portuguezas, in-
glezas ou á S!Ja imitação ......... o •• 

para pescar (naciOnal) ........... o ..... . 

Linho em ratna ......•.....•........•.......... 
canhamo .........•............... o •••• 

libra 

!~000 

!8000 
4,~000 

i8~000 

J)~iO 
~800 
~nooo 

i8J$000 

i2J$000 
!6$800 

91)000 
~400 

/j480 
MOO 

4J)OOO 
815000 
4J)OOO 
SJ$000 
6J)OOO 
6,J)OOO 
8$000 

l6J)OOO 
4J)800 
65~00 
2J)OOO 
2&í00 

J$960 
3J)600 
6;SOOO 
9~600 
3~200 
2J)4.00 
3~5600 
9/)600 
!2~800 

!J$000 

iJ$300 

ifj800 
J$200 
J080 

060 



ACTOS DO POIHm 

MA .. 

.Madapolões ordlnarios aw a palmos de largo. 
» finos 

ordinarios » ~ 
» finos , » • 

.Mandriões de cambraia bordados ...•.•...••.... 
Manguitas de velludo ....•••••.••••...••...... 
:Mantas de algodão brancas ou riscadas, ordí-

narias para cama. 
Hí branca ou de côres » » 
para senhoras; de lã de camelo até 

6 palmos, de comprido. 
até 42 palmos. 

,, para mais .. 
de lã ordinarla ; pin

tados até 6 palmos. 
acima di to 1> :1.2 

para mais .• 
tecidas até 

6 palmos 
até !2 , 

» » para mais .... 
de touquim, lisas ou ada
mascadas até 6 palmos .. 

acima dito » 1.2 » •• 
para mais .... 

do touquim, bordadas de 
côr, ouro, ou prata 

até 6 palmos ... 
acima dito » i2 » ••• 

para mais .... 
de seda até 6 palmos ..• 

»1.2 
para mais ..... . 

de algodão, e seda até 
6 palmos ... 

!2 
» >> para mais ...... . 

de lã e seda até 6 v 
» » i2 

» » para mais ...... 
>, de pellucia de seda até 

6 palmos .•. 
de seda até 
!2 palmos .• 

11 )) n para mais .. . 
>> de pellucia de algodão até 6 palmos .. .. 

!2 
,, >> » para mais .. 

de cassa bordada ou adamascada até 6 
palmos .. 

>>até :1.2 palmos. 
» para mais ... 

:11 n de ouro ou prata até 6 
palmos. 

» ,, ate :12 
palmos. 

para 
mais. 

vara 

um 
par 

uma 

i) 

/;íMJ 
l)180 
f\160 
~200 

25N600 
2t~OOO 

$900 
:1.~200 

!61~000 
50~000 
8:Jf}ü00 

25000 
6.'1000 
71$200 

4J$800 
Q~600 
12~800 

25400 
4E800 
6$400 

&.f$000 
9N600 

i6,~ú00 
2{)000 
6.1)000 
6.5400 

ip600 
3J:i200 
4J'j000 
3{)600 
6S!J,OO 
8~000 

il$600 

MlOOO 
6EOOO 
~800 
~~600 
2&000 

45000 
12fJOOO 
161$000 

SJ)OOO 

20EOOO 

28fj000 



EXECUTIVO. 

IHanL.ts de liló de seda lho ou bordado até 6 
palmos. 

)) 

)) i2 
» » • • ~ara mais. 

de ponto de malha pintadas ate 6 palmos. 
» !2 

)' » para mais .. 
de garça de qualquer qualidade até 6 

palmos. 
i2 

palmos. 
para mais. 

de metim de algodão de qualquer quali-
dade ................... até O palmos. 

)) 

até i2 palmos. 
» para mais. 

de cambraia bordada de qualquer quali-
dade até 6 palmos ................... . 

~ da mesma fórma acima até !2 
palmos. 

, » para mais. 
.Mantilhas á hespanhola, as mesmas avaliações de 

mantas segundo suas qualidades. 
Meias de algodão ordinarias para homem ...•..••. 

finas ..............•....•.•... 
ordinarias para mulher ...•.•. 

» finas •........•.....•.....••.. 
ordinarias para rapaz •.•••..• 
finas • • 
ordinarias curtas •.......•.•. 

, finas curtas •..•.•....•••. 
de llnho ordinarias para homem •••••.. 

• finas , , .•••.•••. 
de linha ordinarias mulher ... 

finas » l> ••••••••• 

» para rapaz ....•..•...........•.•. 
, curtas ordinarias, .............. . 

• finas ....•...••••..••.....• 
de lã ou laia para. homem •....•....•. 

~ )) » curtas ...• 
11e seda n .••..••••.••••• 

» de peso )), ....••.....•• 
» para mulher .................. . 

» de algodão e seda ..•....•..•..••••..•.•• 
>> d.e seda para rapaz ..................... .. 

» curtas ••......•.•....••..••.•..• 
Meia de seda dobrada (2 folhas) ................. . 

, de algodão » ••.•••••••••••••••••••• 
• de lã » ...................... . 

.Meios corpinhos de vestidos para senhoras ..... .. 
1\Ielania de lã ondeada .•.••....•••.••....•.•••.... 
~Ierinó ...••.•••••.....•..•.......•.•.....••.••.. 
Metim branco ou pintado ordinario •.........•.... 

, , fino .••..•.•••.......•.• 
Mangas para vestido, de qualquer fazenda de al

godão •.....•. 
de seda ..•.•••..••.....••. , 

uma 
)I 

)) 

}l 

duzia 

covado 

)) 

um 
covado 

)) . 
par 

47 

4~800 
!0~000 
!6~000 
2~~00 
/J,i$800 
Si$000 

i$000 

~00 
~o 

IJ800 

!~200 
i/j600 

UJ)OOO 

30$000 
w~ooo 

LÍ~80(} 
85000 
3J$200 
8~000 
25800 
~000 
11$920 
48000 
6$000 

421$000 
õi$000 

!OJ)OOO 
5$000 
31:)200 
41JSOO 
61$000 
2/j800 

2&1$000 
36/$000 
!81$000 
U.$&00 
uaooo 
!61$000 
48800 
$500 
~720 

if)OOO 
()~40 

~1$~00 
$200 
$360 

lfJ200 
~fiOOO 



48 ACTUS DO PODER 

MO· 

l\Iorim ordinario ............................... . 
fino •.•.......•....•.•....•.....•......•• 
da India ..........•.......•••.•••.....•• 

N. B. Os morins, e madapolões, não se deverão 
designar pelos letreiros que tiverem 
nem pela fórma do dobrado, mas só 
pela qualidade. 

Mosquiteiros de ló ou filó de algodão para camas, 
pequenos ...• 

» grandes. 

MU. 

Murças de cassa bordadas .................... . 
:o de » ou escossia lisas ........•....•.. 

de filó de seda ...•...•................. 
de setim lisas ou lavradas, com enfeites 

de floco ou c ousa se mel han te ........ . 
• de fil6 de algodão bordado ............ .. 
,, de garça de seda .••..................... 

de cambraia ...........•....••.........• 
de camurça .•..•.••.•..•................ 
de pelles finas ...•...................... 
de velludo ....•..•.•••••••..•........... 

» de renda de França •..••.•....•......... 
Musselinas lavrada5 até 3 palmos .•............. 

NA.. 

Naussim ••.........•..•.....••...••..••...•......• 

NO. 

Nobreza de seda até 3 palmos ................. .. 
6. 

)I 5 

OL. 

Oleados para cobrir mesas até 6 palmos ...•.... 
)) )) » 4 )) ......• .., 

» soalhar salas ................... . 

>> cobrir chapéos .................. . 
mesas feitos em baeta ou 

panno até 5 palmos ..• 
» >l mesas feitos em baeta ou 

panno até 8 palmos ..•.. 

PA. 

Palha fina para chapéos, em peça ........ "' .•... 
>> ordinaria de malha aberta ••...........• 
>> >> para forro de i chapéo, em 

pedaço. 
em peça. 

vara ~280 
fVJ,40 

.l) ~800 

um 16~000 
2~~000 

uma 6~000 
:1.!)600 
~~800 

6~000 
~f}OOO 
1~600 

·» i2t)OOO 
25li00 
9$600 

» 9t)600 
,, l6f)000 

covado ~280 

tS500 

$600 
!)900 
1~200 

)) ~600 
• ~4.00 

palmo 
quadrado 8120 

covado J)&õO 

1~200 

]) 2~000 

)) 2$000 
J$700 

um atoo 
eovado .~100 



EXECUTl \'0. 

Panuinlws ordinarios até 3 ~ pal. peça de fO 

tinos 
ordinarios até 6 
finos 

)) 8 

varas ..... . 

)) 

lavrados, de xadrez ou abertos, ordi
narios até 6 palmos. 

,. da mesma fórma aci:ma, 1lnos. 

peça 

vara 

bordadosou rendados finos até 6 palmos. » 
de cores 3 ~... covado 

6 •• 

4D 

2~000 
3~000 
2~800 
4/j200 
5~000 

Panno de algodão crú, ordinarlo, bra:t.ileiro ...•. 
de • >> estrangeiro 

vara 

fj350 
~560 
.:)600 
/$!00 
4#80 
~090 

» 

de 

de 
de 

de 

de 

de 

de 

d-e 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

até 4. palmos. 
• estrangeiro para 

rnais ...•.•••..•• 
• riscado :i imitação do brazileiro. 
,. lavrado para toalhas, até 3 

línho 

» 

)l )) )) 

• 11no • 

)) ) )) 

» )) » 

palmos. 
até 6 pal-

mos ...... . 
até 9 pal-
mos ..... . 
até :1.2 pal-
nlos ....•. 
até 3 pal-
mos ...... 
até 6 pal
mos ...... 
até 9 pal-
mos ..... . 
até :12 pal-
mos ..... . 
até 3 pal-
mos ..•.. 
até 6 pal-
mos ••...• 
até 9 pal-
mos ..... . 

)) 

MSO 

8280 
~2~0 

$250 

e5oo 
fjSOO 

i~OOO 

8360 

lJSOO 

!8200 

!~800 
até f2 pal-
mos...... >> 21)~00 

de lã ordinario....................... covado ti600 
de • melhor que ordinario.......... !~200 
de • entrefino..... •• • . .... . • • .. .. .. . 21~00Q 
de • fino............................ 3~200 
de » superfino...................... » 6EOOO 

N. 13. Os pannos sendo escarlates mais 25 °/0 sobre as suas ava
liações. 

N. B. Os pannos para serem julgados- meia largura-não devem 
passar de 3 ~ palmos de largo. 
Panno de cafre................................ urn !$200 

de babes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i~õOO 
de linho até 25 pollcgadas.............. vara q~300 
de • • 29 • . . • . . . . . . . . . . . [';~00 
de • 33 . . . . . .. • . . . . . . t-;500 
de • 3ô . • .. .. .. . .. .. . t-;780 
de » !t,O • • . • • .. • • . .. .. !tpOOO 
de ,. 60 .. • .. . • • .. • • . • f$280 
de » aberto ou talagagc... . . . . . • . . . $320 

Passaras uo paraizo............................ um 4Jj800 
- PARTE 11. ? 



AGTOS HO PODEH 

Pelucia de seda ..................... '"......... c.ovadD 
• de algod;1o

1 
llnlw, ou la .....••. : ...•.. 

Penteadores de linno ou algodão............... um 
» de cambr::lia ..................... . 

Picotes (fazenda de algodão grossa mesclada) até 
4 pa !rnos....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . covado 

Platillas do aJg·od:lo estreitas até 3 palmos...... vara 
de para mais larga ... 

Ponche~ ~rossos de lã ou algodão............... um 
de panno ............................ . 

Purt~Hlas ou rortinas do damasco, s'"m sanefa... urna 
com sanefa ... 

RA. 

Hap:lo (v. gangns de ctlr). 

RE. 

Rodos do algod~o brancas ou de côrrs estran
v,ciras, onlinarias ... 
da mosrna fórma aci-
ma, boas • • ........ . 
ou ele cores, do S. 
Paulo, ordinarlas ... 
ou do cores de S. 
Paulo, boas ....... . 
da mesma fórrna aci
ma, da capitania ...• 

Hondas de rclroz preto portuguezas ou semelhan
tes até 4 pollegadas. 

da mesma fórrna acima até 8 pol. 
» !2 » 

J) • 

• !6 » 

• 20 • 
• 24 

proporção para mais largas, om 
da ultima addicão. 

de filá do algodão ord1nadas ........ . 
finas .............. . 

do seda até 2 pollegadas ...... . 
3 • . ..... . 
~ 

~ 1') 
• 6 

» 8 •••••.• 
mais largas ...... 

de linho pürLuguczas ou á sua imitação 
ató l pollegada ............. .. 

da mesma fórma acima até 2 pol. 
» 3 » 
}) -'Í » 

mais lar-
gas ...... . 

de linho francezas ou semelhantes até 
l pollegada ....•.......•..... 

na mesma fórma acima até 2 pol. 
• 3 » 
> 4, 

vara 

~800 
fj600 
~~~00 

!9~200 

5280 
$!60 
$180 
3~000 

i6i)OOO 
22/)000 
30{j000 

(jf$000 

~600 

3<5000 

68000 

8800 

5280 
~~80 
800 

!~200 
l~[j.íü 
2~000 

~120 
360 

$300 
$480 
.rw~.o 
$900 

i$!20 
lMOO 
1~600 
~~000 

$100 
1)200 
$300 
/J~80 

~720 

$720 
!~200 
2~~00 
4:nooo 



EXECUTIVO. 51 

Rendas de linho na uwsma fórma aciiwt até t> r;ol... vara ~0()) 
8}i000 
9,1;11)00 

D \) D 

• 7 • 
• 8 )) 

» mais largas. 

RI. 

Riscado de algodão grosso até 3 7\l palmos ........ 
}) 

)I 6 )) . ~ ......... 
H » fino )I 3 ~ » ............ 
)) » » )) 6 ))·4········· ll de linho )1 3 ~ ))., ......... 

» }) 6 » .•••••••.•• 
mais largo •••••••..•.. 

ou tré de linho para colchão até 4 palmos. 
)) )) )) 6 ))····· 

Xl )) Xl para mais ....• 
)) }) de algodão :>:1 ll até ~ palmos. 
» » » )) )> » 6 )> •••• 

»de lã. ou algodão e lã, escassezes até 3 palmos. 
}) n >:> » » para mais ... 
)} " e seda ou algodão e seda. Escossezes. 

ao. 

H.oão ou platillas de linho ordlnarias ..........•... 
}) » finas ....•..•••.•....... 

Robições de seda algodão para senhoras .......•.•. 

PESO. 

covado 

)) 

}) 

vara 

)) 

covado 
)) 

1!~200 
!25800 

~HO 
Jj\200 
tw.:o 
~2!t0 
j'<200 
~320 
~400 
,/jitlOO 
{f800 
h960 
$300 
~~80 
~360 
~420 
~~40 

varas ~300 
)) J$WO 

20~000 

lletroz ou troçai. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • libra 
de Ita1ia ................................. . 

li/)000 
:126000 

SA. 

Sacos, que possam levar até 5 arrollas ...•..•.. 
» de gunes da India muito ordinarios .•..•• 

Saetas de cores ............•••..•.••..•........•.• 
Saetas escarlates, carmezins, ou rosas .....••..... 
~arafina de qualquer côr ......•.•••.•.•......•.. 

» lavrada, imprensada, on pintada até ~ 
palrnos •.............•...............• 

Saragoça (as avaliações dos pannos, segundo suas 
qualidades). 

Sarja de lã, até :~ palmos ........................ . 
T> )) )) ~ )) " .......................... . 

n n ptlra mais .......................... . 
>> de seda, lisa ou lavrada singela até 20 pol. 
,, » dobrada ou de con-

ta até 20 pollegadas. 
singela até 30 po

legadas. 
)) )) )) 36 >> ••• 

,, >> bordada ou teeida de ouro ou prata. 
Sarçaneta da India •..............•......•....•... 

um ,t;280 
MtiO 

covado J}320 
~~360 
~00 

4,80 

q~320 
fjtJ60 
J$700 
~800 

)) !~200 

)) !~200 
i(HOO 
2J$OOO 
a7oo 



:\CTOS 1>0 l'Ol!Ert 

SE. 

Sedas lavradas até 20 pollegadas •..............•.. 
)) ~~ )) ...................... . 
Jt 30 )) ••••••••••••.••....•••• 
sarjadas ou assetinadas até 20 pai

legadas. 
)) }) 30 ''· 

Setím liso ou lavrado singelo )) 20 ''· 
dobrado ou de conta até 
20 pollegaclas ........... . 
dobrado ou de conta ate 30 

pollegad as ............. . 
de nankim até 40 pollega-

das ••....... 
bordado ou tecido de ouro, prata até 20 

pollegadas ............. . 
'' da mesma fórma acima, 

mais largo ....•..•...... 
de lã liso ou lavrado até 2 ~ palmos ... . 

• ~' » _ }) para mais largo .. . 
Selmeta de !llgodao branca ou de côr ........... . 
Serguilha de França ou á sua imitação ........... . 
Seroulas de meia de algodão ou lã curtas ........ . 

)) }) ).') }) compridas .... . 
de baetilha .........•..................... 

§0. 

Sobrepeliz de fazenda de algodão lisa •.....•.••. 
lJordada ou com 
ronda ......... . 
de linho lisa. ..• 

bordada 
ou com renda .. 

Sobrecasaca de panno ........................... . 
de barregana ...................... . 

de canwh1o, sarja do hi. ou qual-
quer fazenda scmelhaute ....... . 

su. 

Suspensorios de algodão onlinarios .............• 
)) finos ..••............... 

de couro ordinarlos •..........•..... 
corn rr1olas ..............•.. 

)) )) forrados ......... . 
de linho e seda, ou algodão e seda. 

)) de seda, ou vclludo ............... .. 

Tafetá até 2 palmos ............................ . 
)) 2 ~ )), .••..•..••••••....•....•.••••• 
)) 3 )) .•........•.•••..•.•••.•...•...• 
de xadrez ou listas de côr até 25 polle-

gadas ...........•••......••••. 
Talagage (v. panno de linho aberto). 

"ovado 

)) 

urna 
}) 

duzía 

)) 

)) 

cavado 

)) 

/)700 
~800 

i{;OOO 

/)800 
!~400 
8700 

i~300 

i~500 

2q~OOO 

2$000 

2~800 
/$560 
J$800 
$300 
/$400 
1}900 
i$~00 
~MO 

~000 

20~000 
!0;~000 

30~~000 
30~000 
u~ooo 

{0~000 

if)ROO 
31$800 
2:~000 
4~800 
91)HOO 
6t~OOO 

J84000 

~~il20 
/$450 
$560 

~600 



l 
4~ 

EXECUTIYO. 

Tapetes (v. alcatifas). 
Tiras e entremeias de cassa ou escossia bordadas. 

até õ palmos de comprido 
e 6. pollegadas à e largo...... uma 

'' '' da mesma fórma acima até 5 
palmos de comprido e 2 
pollegadas de largo....... '' 

» ,, cassa ou escossia bordadas 
até 5 palmos de comprido 
e 6 pollegadas de largo ... 
da mesma fórma acima até 
5 palmos de comprido e 
8 pollegadas de largo. . . . • . J> 

'' >> da mesma fórma acima até 
5 palmos de comprido e 
lO pollegadas de largo .•... 

» >> da mesma fórma acima 
mais largas ............. . 
sendo de cambraia, mais 
40% sobre as ditas avalia
ções. 

>> de cambraia lisa para folhosde uma camisa. )O 

de panninho ou cassa.,. ................. . 
n de cambraia bordada..................... ,, 

TO. 

Touquim... . • • • . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . covado 
Toucas de filó bordado ..•.•..•.....•....•.••..••. 

» de seda '' •..•....•..•....•.....•••.... 
~ de panninho ou cassa bordadas ....••.... 

de cambraia bordadas •...........••...• 
)) 

)) 

)) 

de renda de linho ...•..................• 
de retroz .....•••.......................• 
para crianças muito pequenas, a metade 

das avalia~;ões segundo a classe a que 

)) 

)) 

1$600 

3~600 

4,~ 

!~200 
2J"HOO 
6.5800 
4,ti800 

f.2Ssoo 
168000 
3~200 

pertencerem. · 
roncados para senhoras, sem pennas............. um n~ooo 

N. B. Quando trouxerem pennas, estas serão avaliadas separada
mente, segundo suas qualidades. 
Toalhas de linho de Guimarãe~, ou á sua imitacão 

att3 :1.2 palmos ..... : .. 
da mesma fórma acima 

)l 

)) )) 

)) 

)) )) 

até 20 palmos ......... . 
adamascadas ordinarias até iO 

palmos ... 
até H) pal-
mos .....• 
até 20 pal-
mos ...... . 
até 25 pal-
n1os .••.•. 

tinas até !O palmos 
)) » 15 
)) )) 20 
)) :» 25 
)) » 30 

para mais 
r~ompridas. 

uma 

}) 

lT 

)) 

)) 

)) 

)) 

2fY.I,OO 

4lJOOO 

6~000 

9$000 

12~000 
6aooo 
f.O~OOO 
16J)OOO 
20$000 
30/1000 



ToaJlJas de n.lgoduo lis.1.~, bordatlns, ou pintaüas 
até !2 ralrnos ..... . 

da mesma fúrma aci
mn até 20 palmos. 

lavradas ou adamascadas até 
i2 palmos .... 
até 20 palmos. 
)) 30 
)) 40 )') 
p:ua mais com-

pridas .. 
do camhrnia horf1adas para mãos ....... . 

,, de n.lgodào lavradas ou adama,scadas para 
dito até 6 palmos .... 

(la mesma fórma acima até 
8 palmos. 
até iO v 

TR. 

Tró (v. riscado para coleMo). 

VE. 

Yelludo ......................................... . 
Velludinllo .............................•......... 
Voos de cassa bordados até 3 palmos ..........•... 

}) i) ............ .. 
).) }) )) 8 }) ............. . 

(']e filô de algodão bordados até 3 palmos. 
TI 3 

)) " )) )) ~ )) 

Véos de volante ou garça borda1h ou com rnnça 
até 3 palllJOs .••••• 

da mesma fórma acima 
até 5 palmos. 

da mesma fórma acima 
até 8 palmos ......... 

» de filó ele seda Lordado até 3 n ••••••••• 
)) 1l 4, ,, ••••••••• 

n 5 n 
ll 6 n ••• , •••• 
)) 7 )) •••..•.••• 
>> 8 n •• , .••••• 

Vestidos. v. avaliação de córtes de vestidos, 
tome-se tambem a avaliação da guarni
cão, ou enfeites, augmentando mais por 
feitio em cada um ............•......... 
Quando vierem somente cortados mas 
não acabado3, será o augmento por feitio 
só de ....•.............................. 

Vestes de seda ou setim bordadas de ouro, prata, 
ou rn:1tiz rir.as ....................... . 
de seria ou setim lisas ................. . 
de couro ........•....•..............•.. 

vo. 

umn. 1~0 

3/WOO 

25íOO 
4;JOOO 
8~000 

12~000 

165000 
Hlf$200 

l$800 

!5200 
ifi,ôOO 

co vario R.~ooo 
2t~400 

um J)800 
i$600 
2~~400 
$)600 

i{jOOO 
1$600 

ll$000 

!5800 

21{100 
i$600 
25400 
4$800 
6tWOO 
7~200 
9nõOO 

3~200 

!6200 

9n6oo 
2{j400 
41~000 

V oi tas para Clerig-o:;...................... . . . . . . . uma $640 
Volantn at() 2 '~ pallllos........................ f'tWaflo $300 

,, . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n;;oo 



EXEÇUTIVO. 

z. 

Zuartes ordinarios ........•..........•.......... 
finos ...•............................... 

TERCEIRA SECÇÂO. 

cova do Mt>O 
~200 

Ferragens, tJntas., mass.c .. n.J.es., :f'erro., aço., Uvro!i'õ., 
:rno.deirus3 cero.., e obJecto!õl pura tanoeh~o. 

AB. 

Abeoedari.os de letras redondas em chapas de 
qualquer metal ........................... . 

AC. 

Açafatas de vocguinha até 9 palmos. .... r •••••••• 

» " para mais ................ . 

A.D. 

Aduella5 singelas p-ara pipas-.....•.•............ 
dobradas ................ . 

barris .............••..•. 

AG. 

Agulhas curvas para cirurgia .......•..........• 
.. • para passar sedenhos ......•..... 

de tirar cataratas .................. . 
de costura .•........................ 
de cozer velas, e enfardar .......•.. 
de colchoeiro •..•.................. 

,, de fazer meias ................•..... 
Agulheiros de papelão ordinario .•.•.••.•..... ó. 

.. de páo, ou osso •...•........•.....•. 
» de marfim ........•..........•..... 

Agulhetas de ferro, aço, ou metal para enfiar 
vestidos ..••.••.••...•..•....•...•.....• 

AL. 

Alcatrão da Suecia ............................. . 
da America .........•............•.. 

• inglez, de carvão, ou verniz preto .. 
Aldrabas de ferro até i palmo ...•••............. 

para mais .................. . 
» corn gato....... . .......... . 

de latão pequenas até 3 pollegadas ... . 
» » • para mais ........ .. 

Alampadas de latão para orat(Jrios .•.....•...... 
• • maiores para igreja ....... . 

Alambiqurs de folha ........................... . 
Alicate::; tlc toda a sortf' ........................ . 

um 

uma 

milheiro 

jogo 
duzia 

groza 

barril 

duzia 

urna 

auzia 

i$000 

(1480 
fj960 

1t:J.20 
82lJ.O 
~OõO 

5160 
1$400 
~800 

u.ooo 
8~000 
!2~000 

50 o o 
~200 
q~360 
~800 

2~000 

6.~000 
3$000 
76200 
q~600 
i1~200 
2,~400 
f600 

J.~-:200 
ü$000 

:126000 
M)OOO 
~~~000 



ACTOS DO PODEH 

Alevantadores de ferro para cirurgia .••........ 
Almendrilba, masso de 12 fios ....•.....•..•..... 
Almocafres de ferro .....••...•...••............. 
Almofaças de ferro para limpar bestas .•......... 
Alparcas, ou cendalhas .•..•...........•...•..... 
Alpiste estrangeira .•.•.•..•......•......•...... 

nacional. .•..•......•................ 

AM. 

um 
.. 

duzia 
par 

alqueire 

= t)2!t,O 
1$200 

t)960 
3~200 
!~600 

Amarras, ou viradores de imbé dê 6 polle
g-adas para mais, não excedendo a 
80 braças. . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . • . . • . • pollegada 5~000 

de p1açaba de lO pollegadas para 
mais ...••...•..•...... ,.. 2~000 
de 9 pollegadas para me-

nos........................ " !~1:00 

AN. 

Antenas, e vergon teas de pinho branco a saber: 

Compt·imentos. Grossuras. Ditas na ponta. 
Pés longo~. Pollegada~. Pollegadas. 

Uma de 30 3 2 valor 2i};)00 
ao 4 2~ 5~000 
40 5 ~ 9J'{OOO 
45 I) 3 llJ$000 
50 7 3% 16N500 
~~ 8 q, ~2nooo 
60 9 4 l~ 286000 
G5 w 5 345000 
70 !2 6 46~;)00 
7l) H 7 60lj000 
~~o iô 8 78~00 
8;) !8 IJ !08,~000 
90 20 lO 124~000 
95 22 {2 )) Hi2~000 

tOO 24. H 188~000 
)) i00 26 ::16 208~000 

)) HO 28 :f. R 248SOOO 
Hõ ao 20 29!~000 
!20 32 22 336h500 

AntJnas, e vergontcas de pinho da Riga a saber: 

Comprimentos. Gr·ossurns. Ditas na ponta. 
Pés longos. Pollegadas. Pollegadas. 

Uma de 120 32 22 valor õ97$õ00 
Hõ ao 20 iH 71)000 
HO 28 !8 MiJEOOO 
!05 26 !6 378~500 
:100 24 H iH~~ooo 

<;)~' 22 !2 o 24.ft)õ00 
)i 90 20 10 2!2$500 

)) W' i8 H l) :t73nooo 
)) RO !6 8 )) 126J)'\OO 

75 1'f. 'j flfHOOO 



IiXECUTIVO. 

Um~. de 70 !''l () ·" 
Gtl w 5 co 9 !i, ~4 G::. 8 ~ ro '7 a % 
~5 (\ ;1 

v f! O 3 ~1 
f) ~3:5 , 

2 ~·6 » ~o a 2 
A!lc.intJr..-J do ferro znra qulntacs •.••.. o ••••• , •• 

;~m:o·es oortL1o3 .... , ....•........••.• o ••••••••• 

AP. 

Apparelhos para limpar lJCBb!s •...• <, ••••• , •••• 

l>. (lo metal branco para cluí •...•.... 
n } de foB1a envernizada ~ •.. , .•.. , 

Aquontadcrcs t'lc foH1.n ...................... ~ •••• 

AR. 

Arados prornpto:< ................................ . 
ArnndeHas de Iatlc até i palmo, e uma !nz .... . 

Jt n o duas luzrs ••. 
D para mais, uma luz ••••..•••. 

» » >> n duas luzes ....... . 
Arç.ões de sclla ...•..•....•................ o •••• 

Arcos de páo para peneiras .......•••.•.•........ 
n n )) pipas •..••.••.•..•...•....•... 

Arbor do trcpano para cirurgb completa ....•. ,. 
Areia do n1oldar .......•.•....•.....••....• o •••• 

Argol;-:s de lat;lo para cortinas .................. . 
>> ou bronze grossas (veja-se o poso) 

com rosca para q:nadros ....•.... 
com cscudctcs pequenos para. g<:-

vcta ..•...•.............••.. 
I> com cscudctcs maiores para com-

mod:t ...••.. ····"·· ....•.•.... 
n de ferro com espiga para. cadeados .....•.. 

Armarios de ferro fundido ató 3 palmos com ga-
vctns, ou sem cllas .................... . 

» de ferro fundido para maior .......... . 
n batido até 4 palmos (le toda a 

sorte ...............•... 
>> n de 4 ~até 6 palmos ..•. 
>J para mais. . ......•.... 

Arrucllas .••..•••......•........ , ...............•. 
Armação de aço para serras cl0 mollas até um 

paln1o ................................. . 
;) de dito dito para mais de um p1lmo.,., 

- t'ARTE n. 

Yalor 

IJ 

)) 

um 
milheiro 

u~n 

par 

f) 

» 
cluzia 
cento 
Ull'a 
alqueire 
Groza 

D 

íluzia 

1l 

um 

)) 

!]Uzia 

Dffi8 

8 

o8~0oo 
4/)Eõoo 
:H.0:;oo 
22Ni'WO 
n,r.oo 
10,~~00 

8(\?iOO 
e,~rJoo 
lt,';!:)OO 
~600 

i;~OOO 

}1001) 
n:~6oo 
~~ICO 

r;soo 

t){(X)tl 
:1!;601) 
(L~::oo 

7[~200 
l\800 

v:Goo 
2.~.wo 

~~lôO 
MOO 
J)300 

2aooo 
~~i:WO 

{:480 

:i,~l')Üí) 
:1~000 

:1$600 
i~GOO 
:t~200 
i 1~tí00 

f6~0 
11~600 



ACTOS DO I'ODEH 

AS. 

Assucareiros de estanho, tutenagrc, ou metal. .. 
» de folha envernizada ............. . 

AT. 

Atafaias para azemolas .......................... · 
Atanazes de ferro para ferreiro .....•............ 

AV. 

um 21)000 
~800 

2t)OOO 
n(J.so 

A velorios sortidos. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . .. masso ~100 

AZ. 

Azas de ferro para bahús ....................... . par 

PESO. 

A.C. 

Aço da Suecia em celhas......................... quintal 
• de Milão em caixotes ...................... . 
» inglez em barras ..•......................... 

AL. 

Alambiques de cobre com seus preparos ........ . 
Alfinetes de latãv em massos .................... . 

» em caixinhas, ou papeis ...•... 
» de ferro em qualquer fórma .......... . 

Almagre, ou roxo terra ......•..•...•.•......... 
Almofarizes de bronze .......................... . 
Alvaiade commum ...•...•...••.................. 

AM. 

Amarras de ferro com seus pertences •........... 
de linho da La qualidade ............ .. 

da 2.a .......•....•• 
» velhas .................•...... 

de Cairo .....•...•.•.................•. 

PESO. 

AN. 

libra 

arroba 
libra 
quintal 

Ancora~, e ancorotes................ . . . . . . . . . . . . . • 
Anil da India, Caracas, ou Mexi co..... . . . . . . . . • . libra 

AR.. 

Arame branco de Bolonia ...................... .. 
de latão em fio de qualquer grossura •••. 

» em bacias, ou outra qualquer 
obra grossa não especificada. 

$160 

75000 
9~000 
u;~ooo 

$600 
i$600 
it)OOO 
~800 
$600 
J$320 

i0$000 

!2$800 
UtJOOO 
!2~000 
i~OOO 

121)000 

i0$2~0 
i$600 

i$600 
1)500 

~(1,80 



EXECUTIVO. 

Arame de latão em chapas ..................... . 
de ferro ..•........•.................•... 

libra 

• • fino para cardas .............•... 
Arcos de ferro para tonel, pipa, ou bani!. ...... . 
Argolas de latão, ou bronze grossas .............• 

» 
quintal 
libra 

AZ. 

Azarcão................. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quintal 
Azem em barra.................................. libra 

em folhas, e pregos ..........•......... , ... 

DA. 

Bacias de estanho com jarro ..• : , ............... . 
de latão • .................... . 

Bacamartes com canos de ferro .................• 
• e baioneta ....... . 

de bronze ••....•.....•... 
• e baioneta ..... . 

Badames de ferro para carpinteiro ••...........•. 
Bainhas de couro para espadas .......•.......... 

de couro com ponteiras ................. . 
de ferro para espadas ..•...........•..... 

polido • ..•....... · .....•.. · 
de aço • " ..•...............•. 
de couro para baionetas ................ . 

• facas ...••................. 
" • floretes, ..••.•.•........... 

• de ferro, ou lixa para floretes ........... . 
Baionetas para espingardas ...•.•.•.•.....•...... 
Baixetes para banco de tanoeiro .•................ 
Balanças de ferro com pé do mesmo, conchas, e per-

tences, menos os pesos ......•.••..•..... 
com conchas de latão, e marco de i Jibra 
em caixinhas ..•.•..•....•...•....••••... 
com conchas de latão, e marco de % libra, 
ou U em caixinhas ...................... . 
em caixinhas sem marco de~ libra, ou J.l. 
acima dito de libra ..................... . 
com conchas de folha, e braço de ferro até 
!O pollegadas o braço ................... . 
de 2! até 30 pollegadas o braço ...••....•. 
com correntes, e conchas de latão, ou cobre 
até 6 pollegadas a concha ............... . 
de 6 ~até 9 pollegadas a concha ......•.. 
de 9 ~~até fã pollegadas a concha ........ . 
para mais de W pollegadas a concha ..... . 

Balancez, conforme forem. 
;Bandeiras para embarcações de 2, e 3 pannos •..... 

• acima dito de -5,, e 5 pannos ............. . 
de 6 pannos .•................ 
de 7 .•••••••••.•••.••• 

n de 8 ....•........•.... 
Bandejas de folha, ou ferro pintadas, e enYei·ni-

zadas até !O pollegadas ................ . 
deU até !O .................. . 
de 2i até 30 • • •....•..•....••..• 
para ma-is de 30 pollegadas .............•. 
de horda alta para serviço de mesa •..•.. 

par 

um 

duzia 

uma 
)) 

pollegad:t 

un1a 

8~000 
tHOO 
1$~00 

!8000 
!l:iãOO 
6$.5,00 
7~200 
9~600 

12l!OOO 
f~600 
6BOOO 
7$200 

l!SOO 
tll600 
!B-5,00 

&160 
~!O O ' 300 

2nooo 
~ãOO 
fj480 

~Ol!OOO 

2J)lJOO 

fl:i500 
t:;ooo 
ffJ600 

H~600 
aa2oo 

fH6oo 
~ 000 
6$000 
s:;ooo 
45000 

:10$000 
:161)000 
20$000 
24$000 

$0~0 
$080 
$!20 
$:160 
p800 



,------~~ 
' ,< 

I 
i\ 

.60 AC'}:OS 00 PODER 

Bandejas de charão até 20 pollegadas •••.....•..... 
,. J) de 21 até ao pollegadas •....•...• 

pollegada (iiOO 

" n para mais de 30 pollegadas ..•••. 
• de folha acharoada, ou pintada com guar

das de metal até 20 pollegadas .••••.•..•. 
• acima dito, para mais .....••••.••••...•.. 

Banheiras de cobre .•.•.•...•.•.•••.•••...•..••.... 
» de folha de Flandres ..•••.....••..•••..•. 

Barbellas de ferro, ou aço para freios ....•.•••.... 
Barletes de ferro para banco de marcineiro ..•..••• 
Barquinhas ..•••••••••.•.•••....••..•.•.•.....•..• 
Barracas de lona ••..•••••••••..••.•••..•.•••.•••.. 
Barricas abatidas .•.••..•••.•••.•••...........••.• 

DF-

uma , 
duzla 
um 

n 

Betas de imbé finas. • • • . • . . . . • • . • • . . . . • . . • • • . . • . . • . uma 
grossas ............................. . 
para fateixas até 6 pollegadas....... . » 

» • acima dito de 7 pollegadas para cima • 
Bestas muares ..•••.••••• ·• • • . • • • • . . • • • • . . • • . . . • . . . » 

DI. 

i i~ 160 

4'$&.80 
f) MO 

321)000 
461)000 
3~600 
lj600 

080 
~o~ 

= lf)600 
3f)OOO 

100~0 

Bico~ de gomma elastlca para peitos............... um J$320 
Bigótas • • • . • • • . • • • • . . . . • . . . . • • . . . . . • . . . • . . . . . • • • • pollegada J$040 
B!cheiros de folha para castiçaes, ou apagadores... duzia J$300 
Bllros para fazer renda . • .. .. . • . . • . . • . • • . .. . . . . .. • J)OõO 
Biqueiras de latão, ou outro qualquer metal ..... · ~~~00 

DO. 

Bocetas de lamparinas para 6 mezes ••...••.•. ~-. • )) u 
de fala pintadas terno de 8... . . . . . . . . . . • . um 

lt lt , 12 •••••••••••••.• 
lt • , 18 ••.•••••..•.••. 
• • para mais . . • . • • . • • . . • . • . . • • 

de chifre para tabaco..................... duzLa 
de folha de Flandres, dito................ ,, 

• de páo com pincel para barba sem espelho. 
• acima dito, com espelho. . .. . .. • .. . . . . . . .. . 11 

Roce tinhas de papelão, ou faia ................. .. 
Bocaes de pá o para seringas ................... ~ .• 

n de chifre, ou osso, dito. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
de marfim » •••••••••••••••••••• 

» para charutos ...•.•.•.•......... 
, de pá o, ou chifre, di to •.....•.... ~ ....... . 

Boias de cortiça, ou madeira . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . par 
Bombas para rej:rar. . • . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . • . . . . . • . . uma 

de páo, ou folha para pipas .•..........•. 
de cobre ~ a •••••••••••••• 

com seus competentes canos 
para· toneis ................. , .. 

>> >> ou estanho para poços até 20 pal~ 
mos........................... n 

acima dito para mais . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . » 
» de ar;-, ......•.. '.......................... » 

Bordões para viola................................ duzia 

18200 
lf)920 
{)800 

1!5600 
2fjí00 
85200 
t600 

f.t)OOO 
2J)lJ,OO 
34$600 

J):lOO 
J):lOO 
,5600 

1!5200 
11)200 

1)800 
21)000 

60~000 
1(,!200 
6~000 

wnooo 
60~000 

100(,!000 
6SOOO 
~2.í0 



RX.E~UTIVO. 

mrnidorcs p:1ra llo uraJorcs. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . um 
» do páo para sapateiro ............... . 

Jorrachas grandes do couro para vinho......... uma. 
pequenas » • • • • • • • . • . . • • • • • • » 

» do .Maranhão grandes ........... ~.......... duzia 
Borrachas do Maranhão pequeninas ..•...••.•..... 
Botões de latão com parafuso do ferro para caixi-

lhos ..•.•••......• o ••••••••••••••••••••••••• groza 
Boz!nas do foll1a pequenas ..... o.. . .. . • • • • . • . • . • .. . uma 

v grandes ...............•......•..... 
" do cobro ......•.•.. o •••••••••••••• 

" pequenas ..•..............••...•.. 

DR. 

Braços delgados para balança pintados até HS pollo-
gad:ls ......•.•...•.....•.....•.......... um 

» acima dito do :W até 2'1 pollegadas ........... . D 

2l'S » 30 ••.••••.•••••• 
n » 3i D 36 ..... ••,., ••• o 

v polldos 8 • 12 » ............. . 
) 13 l) 20 » .••••.•••••••• » 

Brl ncos do estanho ..•..•.•. o ••••••••••••••••••••• duzia 
• do chu1nho •. , •.••....••.••.•...•.........• 
n de aln1endrllha .•.•...•...••..•..•..... o ••• 

f;t:PO 
~iôO 

2~(1,00 
!~600 
8}1600 
J)800 

85600 
~600 

!,~200 
2;%00 
~200 

/1600 
1)800 
{~200 
i~õOO 
J'j600 
fj800 
$600 
~!20 
J$200 

nrocas para puas .•..•••••••••.•.•••..••.••••••••.• ),) !~200 
Brochas parn. sapateiro ........................... . 

» • do duas cabeças .......... .. 
ó Jl pintor, do ponta, e para traços ......... . 
1:) de borrar t10 todo o t:unanLlo ............... . 
r) para caiD.dor •••...•.•..••..•..•... o ••••••• 

ou. 

Bulfls do estanho ...........•...•...•.••......•.... 
• .do rnetallJrancoo ...............•.......•...• 
» do folha pintada .....•.........•.•.....•.. ,. 

Burras, ou cofres de ferro fundido ato 2\J pollega-
das .••••.•...•.••.•••••.••.....•.... ,., ...••• 

n acima dito de 21 até 30 pollegadas .....•......• 
» 3! )) 40 ..••••••••..• 
» • ]) para maiores .................... . 

ou cofre de ferro batido até 20 pollegadas .. 
n » » .. de 21 até 30 polleg •. 

» 11 de 3! até 40 polleg •• 
» » n n para mais ........ . 

nurís •...••.•.•............•..••........•......... 
Uustos, ou ílguras de marmore: conforme forem. 

D de alabastro. 
j) • do bronze. 

Serão avaliados á vista. 

P E 8 O • 

DA. 

mtlhetro J$180 
I) ~800 

duzla tmsoo 
ll 3~600 

3.liôOO 

um i!JOOO 
D 2~400 
)) {~200 

» i6J~000 
D 40,~000 
l') 80fj000 

" wosooo 
60~000 

t20J$000 
I) tSOJ$000 
J) 20oaooo 

duzia fjilOO 

Barbatanas, ou barlw. do baleia •.•...•..•. , ...•. ,.. l{Uintal 
Betumo, ou massa fci ta de oi co ......... , ...... , , . >> 



.o\CTO'S UO I'UÍJER 

Bigornas de ferro para ferreiro, ou tanoeiru..... libra ~ltíO 

BR. 

Br;u;o5 para balança, grossos ..................... . 
Breu ......•...................................... rJnintal 

52 tiO 
3~000 
~00 Bronze, ou obra de qualquer qualidarlt:... libra 

BU. 

Búzios............................................ arroba 3~200 

Cabos de osso, ou chifre para facas, e garfos ...... . 
de marfirn •............. , ................. . 
de páo para pequenos instrumentos .....•.. 
ou betas de imbé para fateixas até 6 pollc-

gadas .................................. . 
ou betas acima dito, de 7 para cima •....... 
de piassaba para noras ... _. ................ . 

• >> >> ma rs grossos ......... . 
Cabeções de ferro para cavallos ................... . 
Cadeados brancos pequenos ...................... . 

>> de latão ..........•.........•.. 
de ferro envernizados pequenos ........ . 

)) >> grandes .•.•....... 
de latão meões, e grandes .............. . 

)) corii letras ....•................. 
Cadernaes de 2 gornes até iO pollcgadas •.......... 

n >> 2 de H ,, ........... . 
• 3 » até W n •••••••••••• 
• 3 de H >> •• , ........ . 

para Inais .............••.•............. 
» bronzeados dobrado valor da pollegada 

na proporção acima classificada. 
Cadinhos pretos ....... : ..........• .- .............. . 

)> brancos em JOgos ...•................•.. 
>> de gesso ......•...•............•........ 

Cafeteiras de folha de Flandres ..•................. 
>> » para coar café ..•... 

envernizadas ................. . 
>> de metal branco ..................... .. 

Caixas com um par de pistolas, e pertences ...... . 
>> com dons pares de ditas ................... . 
}> de pinlw, e abatidas ...................... . 
,, ou caixão de pinho, e outra qualquer ma-

deira .•........•........•....•........... 
com ferramenta para carpinteiro, até 

2 ?li pahnos ...•....................•.•... 
>> acima dito, até 4 palmos .................. . 

,, » para mais .................... . 
)) de papelão com charneira preta, ou pinta-

das para tabaco ............•..........•. 
com cylindro para torrar café ......•...... 

Caixilhos de osso, ou chifre para oculos de armarão 
Cal de pedra .....................•••.....•..... : .. 
Calçadeira~ de ehifre ............................ . 

duzia 1$180 
M84:0 
821.0 

um :I.N600 
3SOOO 

par 3,~200 
)) 4.fi800 

um IJíSO 
duzia ~600 

1/,1000 
:1.~600 
2~'.00 
2,%00 

)) 31~600 
)) :1.25000 

pollcgad~L f>:I.OO 
)) bi20 
>> ~:WO 

~200 

numero J'j040 
cluzia 1$240 
cento 3~200 
uma 1$800 

i~õOO 
:1.~200 

)) 2$800 
24~000 
36~000 

)) :I.J$000 

palmo 1$400 

uma 9$600 
)) i6SOOO 
)) 40SOOO 

duzia :1.$4'1-0 
uma 6J$000 
duzia :1.,~000 
alqueire 
dnzia 

t)SOO 
~96(1 



~XECUTIVO, 

Caldeirinhas de estanllo ••••...................... 
» de chifre como copos .......•...•••.• 

Camas de ferro pequenas sem preparos, para uma 
pessoa .....•..............•.............. 

» acima dito, melhores ..•.•••...•....•..•••• 
» )) >> para 2 pessoas, ordinarias ..•.•. 
n >> >> melhores .......•.. , .••..•...• 

de bronze, ou latão, sem armação, para urna 
pessoa ...•............•.....••...•.•.•.. 

acima dito, com armação .....••..•.••.•. 
)) >> » » » para 2 pessoas ... 

Campainhas de metal para cima de mesa ..••...... 
n fino >> '' •••••••••• 

ou aço para relogios ........ . 
>> >> ordinanas de qualquer feitio. 
>> de chumbo pequenas para oratorios de 

criança ....•.•••......•.•...•.•..... 
Canas para rabos de foguetes .................... . 
Canecas de latão .••.............................. 

de folha de Flandres .................... . 
» >> envernizada •.•..•••...•......... 

Cancaros de ferro para portas, ou janellas •..•... 
Candeias de ferro.. . ..•..•..•......•...•......... 

do folha ....•..•......•.......•..••..... 
>> de latão ......•.••...•..•....•......•.... 

Candieiros de latão de i bico •..........•........ 
)) )) )) 2 )) ......•..•.•...•.•.. 

l) 3 )) •..................• 
)) )) )) 4 )) •...•.••.•.....••••• 

Canivetes para algibeira ......................... . 
>> marca anzol, e cabos dourados ........ . 

para pennas, de cabos de chifre, ou osso. 
)) ,, '' de marfim, tartaruga, ou 

madreperola de i ferro .... 
>> >> » de mais ferros ....•....••.. 

Canos de ferro para espingardas .....••.......•... 
)) >> ou bronze para pistolas ..•......... 

~anotilllo faJso em caixas.... . ................ . 
Capachos de esparto •.•.•......................... 

» " pintados ...................•... 
Cardas para cardar lã, e algodão .....•............ 

n ,, eabelleireiro •...........•.........•.. 
Cartas de estalo ......•.......................... 

» de jogar ordinarias massa de :12 baralhos .. 
'' » finas acima dito ................ .. 

Carrcteis para barquinha ....................... . 
Carretilhas para cortar massa .•.••.•............. 
Carteiras para algibeira ......................... . 

>> com estojo para algibeira .............. . 
Carvão de pedra •..........••...•......•........• 

)) de páo ...... r •••••••••••••••••••• ' ••••••• 

Cascaveis de latão pequenos .................... . 
» ou guizos de latão grandes ( veja-se 

peso). 
ca~sarollas de folha de Flandres singelas pequenas 

>> acima dito, meãs .•..••..•...•.•...... 
" » grandes .........••...•••.. 

» de folha de Flandres dobrada mais 
50 por cento. 

Castiçaes de ferro, ou estanho ...•................ 

63 

uma il$600 
terno fJ800 

uma 8$000 ,, i6$000 

)) 

!6$000 
32~000 

40~000 
)I 80$000 
li i20,~000 

duzia . 3~600 
)) 7()200 

6fj000 
)) 3~600 

)) J)~80 
cento $800 
uma J)800 
duzia lfj200 

)I ~fjll,OO 
)) J)960 
)) il$600 

1$800 
2$400 

um t$200 
)) :ifj600 

2l)400 
)> 3t~200 

duzía !6600 
J$800 

)) ~pOOO 

)) 

6$000 
9~600 

)) Mnoo 
)) i$200 

if/000 
fjiOO 

um ::1800 
par ifjOOO 

)l ii800 
cento 6$000 
um 2()000 

41)000 
)) !{)600 

duzia 2~000 
)) 4Jj800 
)) 

tonelada 
12fj000 

brazileira 8~000 
alqueire 1$200 
masso J$600 

uma fj~OO 
)) ~00 
)) 00 

um fJiJOO 



()~ 

G::tstiçaos ilc coJJro ])rances da lndia grandes par;t 
banquetes ...........•.•. , ...•...•..... 

acima ui to, mais pequenos .............. . 
v de latão pequenos para cima de mesa, até 

8 pollegadas .....•..•........•... o ••••• 

» acima dito, para mais •....•.....••.••••. 
l.) do chumbo, ou estanho para oratorios de 

crianças .............•................. 
C·tvadoiras de ferro, •.•...••..•........•......... 
C:1 vali os (animaes) ......... .,, ................... . 
Cacltimhos do barro, ou gesso para fumar ........ . 

l> » » enfeitados ..... , ..... . 
do osso, ou chifre ....... , •.•..........•. 
de Macáo pequenos enfeitados ...•...... 

o grande~ eonformo forem. 

C E. 

Cetrões do sparto ••..................•......•.•... 
C2lindros, ou Iaminador com seus portencos para 

ourives ató um pa!Glo ............... .. 
J> ncima dilo, para rn~ior ............... . 

Cepos de plaina com forro singelo ................ . 
}) » n » dobrado .... o ••••••••••• 

» de rebotcs com ferro dobr;ulo .......... , .. 
n u )') o singelo ... , ...... " .. . 
)) <!e mol(1urn.s com ferro .... , ............... . 

cu .. 

c:w.ç.os do forro para tanoeiro ......•.•.......... 
Chapas de cobro abertas a buril para estampar um 

barallJo do eartas •...........•.......... 
aeir1:1 dito para. estampar letras ou conho· 

citnGntos ...............•.•..••...•..... 
v acicw. dito para estampar imagens do 12-

manho de % •••••••••••••.••• 
idem de ~4 .•..••..•••••••••.• 

l.) )) n do )•.í •••••.••••••• · •••••• 
)) n lisas do ).i .................. _ 
• » IJ do 1·í .................. . 
), /.:1 11 do ~6 ....... ~ ••.•. ~. !:t'_ • ••• 

letras ou wniwcimento~ 1
L ... 

v para imprcssar bilhetes lL' 
hoas festas ..........................•.... 
de chifre em bruto .........•............• 

v » finas, ou vist~s po.r:t lanternas .. 
Chaleiras de folha de Flandres dobrada ..•.. o •••• 

>> de eobre estanhado pequena c meãs •.•.. 
;; n grandes .•••.••.....• 

Charneiras de aço para fivellas do sapatos ...•••... 

)) » » n do calção ......... . 
Charruas, e seus pertences para lavoura .......•.. 
Cllaves de metal para lavatorios .........•....•... 

>> do ferro, ou registro para moinhos d'agua. 
» para atarracar parafusos ....... . 

>> • seges .... o •••••••••••••••••• 

Chavões p;u·:-~ rrnrcar massa .... , ... , . . . . . . . . . . . . . 

Ulll 12Sü00 
liJfOOO 

1$000 
» !.:~~00 

duzla ii20 uma 500 
tl 1501)000 

cento J$800 
tl iJ$200 

um J800 
000 

f >lU !~000 

um· 80jOOO 
!60~000 

~HOO 
r> 1~000 

2i~ooo 
J) 

f~~ 

e.ioo 
par :1005000 

urno, !65000 

v HGOOO 
ll. 24SOOO 
)} 50f,!OOO 

41$000 
2~000 
HWOO 
!~600 

j) 21$000 
eento 2$400 

ü5UOO 
uma 1J:\600 

duzías do 
pares 

uma 
duzia 
uma 
duzia 
uma 
jogo 

3n2oo 
4tf800 

suoo 
J$2!,0 

40SOOO 
20400 
2H~OO 
iJ)õOO 
35\200 
1.~200 



EXECUTIVO. 

Chifres de boi, estrangeiros .........•............. 
Clwcolateiras, ou cafeteiras do folha de Flandres 

grossa ....••..•....•........•..••. 
• acima dito, envernizado~ .......•. 
» de cobre grandes ..........•....••. o 

• » meãs, e pequenas ..•.• o ••• 

Chumbeiros do couro singelo para caçador ........ o 

, <lo • singelo para caçador do 

do 
de 

patente ... o •••• o ••• o •••• 

do.bratlos para caçador .. . 
11f~Ima dito do patente .. . 

co. 
Coadores de 111 fntelrfç.os para coar café .... o •••• 

1J do folha do Flandres para coar café .... 
do dB grandes para coar 

calda ......... o ••• 

, do da Jl pequenos acima dito. 
Cobras do chifro em canudos, ou caixinhas. o •••• 

Colheres do estanlw para r;,;csa .•....... o •••• o ••• 

do » cllii .......... o• • .... o. 

do tutcnagro para mesa ................ . 
do • para chá ............... o ••• 

do » para tcnin;1s ... o •••••••••• 

de forro osta.nhado para terrinas .......... . 
do para cozinha, grantles. 
do para mesa .......... .. 
de para cllii ............. . 
do lat<1o para mesa, polidas ..••.......•. 
do para chá. no ••••••••••••••••••• 

do chifro para sopa .................... . 
de follla do Flandres para cozinha ..... . 
de ferro para pedreiro ............•...•• 
de • para derreter chumbo •.•...... 

Colchetes singellos pequenos ..•........•.•......• 

dobrados » ••••••••••••••••••.•• 
grandes .................... . 

cento 

uma 
J) 

l> 

duzta 

um 

• 
duzl:l 
grosa 

• 
duzla 

grosa 

duzla 

uma 
grosa 

de pares 

Compassos de ferro ató um palmo............... duzla 
, de » para mais .................. . 

de ferro com cabo de latão ató 5 pollc· 
gadas ..•..........•.•.•.•.•. 

de » acin.1;1 dito, do õ ~ até 8 polle-
gadas ........•..•••.•...•... 

de • acima dito, para mais ..•...•. 
do , , com mais poças, 

em jogos ........ . 
do , com molla, e parafuso ....... . 
de » com as te, c parafuso.......... b 

Conhecimentos impressos, ou estampados ••..••... milheiro 
Contas de páo com cruz, e madreperola em rosa-

rios............................... duzia 
de , osso, côco ..••........•.•..•....... 

J) do , miudinhas ...•......•..•... o •••••• 

• de missanga . • • • • . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . • . • . grosa 

, do cf~~~~~fos~~~~. ~.' .. ~:. :~~~~~'. -~~ 
» de vidro grandes em massos de 40 ilos, e 

cada fio com !00 contas................. masso 
Continhas douradas em massos do !00 fios ..••.•. 

- PARTE li. 

()~) 

15l~~Otlü 

(+800 
1N2oo 
t/'!UOO 
~~()()[) 
üE~_·,oo 

i2~~000 
12,~000 
18.t~CYJú 

15.:700 
1)~00 

1~60~) 
ff,~,ooo 

~sooo 
~~8(}0 
2.tl~OlJ 
~}800 
óJ:ooéJ 
aNuo> 
Õ 1~GOO 
2{)'1,00 
üt,!GOO 
3(,000 

fi,240 
1''600 
31~000 
t'SOiJ 

!$80\) 
t/'!60J 
2,'11,00 
1~:oo 
:2{j,q,oo 

15200 

2~í00 
3S6oo 

6moo 
8S600 
&,~800 

iOEOOO 

2Jtc100 
tia o o 
f!!t80 
!)GOO 

3H2oo 
:1.({200 



GG ACTOS OU PUI>ER 

Conehas u\3 ouro para pintor ............•....... 
Cópos de chifre ..•.....••...•....•............... 

de ferro, ou metal para espadas ..•.•..... 
de dourados para ....•..... 
de folha de Flandres ...........••..•.•.... 

,. de » de » envernizados .....•.•.• 
Coral falso em massos de 40 fios) e cada fio com 

!00 contas ......................•...•..... 
Cordas de arame para violas, e guitarras, em car-

reteis •.....•.............•••••...•.•...... 
de tripa para violas, em masso~ de :1.2 
cordas ............•..•..••..........•...•.. 

Cordües de linha para terceiros ............•..... 
Coronhas de madeira para espingardas ...•.•..... 
Cortamões de ferro, ou latão ••.................• 

CR. 

Cravadores para Mpateiro .•....•....••........... 
Craveiras n ll ••••••••••••••••••• ·~ •••••••• 
era vos de ferrar, ou de tanoeiro de qualquer ta

manho (veja-se no peso.) 
)) de latão polido, de todo o tamanho .... 
, n dourado, ou perfumado •..•...•... 

Crivos de couro para joeirar ..................... . 
Crucifixos de metal com cruz de páo até ~ palmo. 

acima dito, até l palmo ............•.. 
11 para mais ...............•. 

!'lendo dourado:,, ou perfu
mados mais 2õ por cento .. 

Cruzes de metal pequenas .•...•......••..•..•.. 
de chumbo para oratorios de 

crianças ..........•.•.....••.... ~ .••. 
de páo cúrn madrepero!a para rozarws •. 

CL. 

Cuias ordinarias de qualquer qualidade ....... . 
Cunhas de ferro~ ou cha(;os para tanoeiro ........ . 

)) ou lmguas de ferro par a cngomm~r. 
(veja-so o peso) 

Cutellos grandes para tanoeiro ....•.........•.... 
11 curtidores ................ . 

)) pequenos ~) 11 •••••••••••••••••••••• 

Cuspideiras, ou escarradeiras de estanho ....... . 
de cobre, ou latão pe

quenas ......•. 
Cuspideiras, ou escarradeiras de cobre, grandes 

da India, ou seme-
lhantes ............ . 
de folba pintada, ou 
envernizada .....•.. 

Custodias de metal por dourar até 2 ~palmos .... 
)) )) douradas .........••.••. , ....•.. 

)) por dourar para maiores ...... . 
11 )) douradas ..............•.... 

de chumbo pequenas para oratorios de 
crianças ..•....• , ..•...••...... 

duzia ~800 
il!200 

um f$200 
» 6$000 

duzia il!200 
1~920 

masso 6$000 

duzia 1$200 

masso 8360 
duzia 1~920 
uma if600 

480 

cento 5800 
duzia 4,~800 

milheiro ft:l200 
l$600 

um 6,5000 
duzia fJ)920 

3$8~1) 
6~000 

milheiro saooo 
groza fj9GO 
duzia fj360 

Juzia f.$600 
uma iMOO 

um f~õOO 
2/$200 
fj480 
J$~80 

f)800 

!25000 

j:!800 
20$000 
601$000 

J> 3GJ)OOO 
wonooo 

duzia $!60 



EXl:CUTl\'0. 

P E S O • 

C~61.· 

Cabos d~ linho de qualquer nação, L a qualidade. 
dito ditu )) 2. 11 )), •••• 

branco .•...•......•................ 
,, )) de cairo ...•........•............. 

Cairo em rarna ..........•................... , ..... 
" J) tio ................ .............• · .•..... · 

Cascaveis, ou guizos de latão grandc3 ...••....... 

CE. 

t.:era en1 pão ........•.................•........• 
,, , n lavrada ••.......•.•.....•..•....•... 
" chamada da terra .....•.......•..•......... 

cu:. 

Cl1urabo ern barra .•....................•.•...... 
ern lençol ...... , ......•.................. 
de rnunição ••..................•......•. 

P E S O • 

CI. 

Cinzas, azue3, e verdes ......•............•..... 

co. 

Cobre bruto, ou vcllw .......................•.... 
'' em chapa para caldeirao, ou fot'fo de navio. 
)) em obras grossas de qualquer qualidade que 

não tenha avaliação inclusive pregos .• 
» branco da India em obms grossas .••...•.... 

Colla, ou grude estrangeiro .................... .. 
)) )) nacional .•..•................•.. 

Cordas delgadas de linho branco ............•.... 
Correntes de ferro ••.......•.....................• 

>> estanhado ................•.... 
>> finas para medir ter-

reno ...•........... 
branco para balanças .•..... )) )) 

de latão J> •••• ••••• 
)) 

CR. 

Cravo do Maranhão .•.•..•.....................•.. 
>> para ferrar ....•..•....•..•.••..• ~ ......... . 
,, de ferro para tanoeiro, de barril até tonel. 

Chrome (tinta amarella) ...................... .. 

DA. 

Dados para jogar .............•..............•... 
Damasquilho (ferramenla de ouriw::.) .......... . 

quintal !45000 
)) !2$000 
)) iü$000 

!6!)000 
6~000 

)) 8$000 
libra MOO 

~(I,;) O 
)) ~600 

/fi20 

quintal 85000 
9$000 
10~000 

libra ~800 

~120 
~450 

}I Mso 
)) ~600 

arroba 8~000 
as2oo 

)) õ[I>OOO 
quintal !4~400 

H;sooo 

)) !8~000 
libra ~200 

~2:)0 

~1.00 
arroba 6l,!400 

libra 
4~000 
iSOOO 

groza 4$800 
um 4~0(1) 



.\CTOS DO i'l;DE.H 

DI. 

I.Hdâ0s de ferro para. alfaia. to.................... gruza 
~ forrados c1e latão ................ . 

do latão .•.....•..•...•....•....•..•••.. 
» para n1ulher ................ .. 

u do metal branco para mulher com fundo de 
aço, ou san1 ello ...•....•......••..•.•• ·~ 

DO. 

Dobradlça.2 do ferro até i pollega.da .• ,............ duzla 
do pares 

dol~ató9u ...... , ....... . 
li elo 2 ~i » 3 ltl ••••••••••••••• 

:e tmra mais do 
3 pollegadas ............. . 

do lau1o atô :1 v ................. . 
l9 2 D ,,. , , •••••••• ,,, • 

D 3 11,,,.,,,,,,,,,,,,. • 

para rnafs .. "' ••••.. 9• ••••••••• 

Engonços para caixa ....................... . 
Enchadas do ferro (veja-sono poso). 
Enchús com fuzis para carpinteiro pequenas ..••.• 

» u » grandes ......... 
para carpinteiros da ribeira, pequenas ..•.• 

» » » » n grandes ..•.... 
• para tanooiros pequenas .................. . 
» n " Inei:ts ..••..••.••..•••.•••.• 
» :a grandes ........•........... 

E.scn.pulas do la.t.'lo, o do gancho ató 2 pollegadas 
cxclutda a rosca ............. . 

» ~té q, pollegadas ............ .. 
para n1aior ....•.......•.••... 

n com chapa, ou carranca que 
servem para bambinellas, até 
2 li pollegadas .•...••.....•.•• 

J9 de 2\f até 3\f pollegadas ...... 
J'J » de 3 ~para mais ••..•...••••.. 

Escalpello para cirurgia .•••.•••.....••....•••.••. 
Escarnadeiras de ferro .••........•..•..••••.•.••• 
Escovas para facto, ordinarias .••••••••••.•.•.•••• 

» » n1elhores ••.••....•..•....•.•• 
» » finas .••.....•.••..•......••..• 

>> » cabeça ordinarias, e entrefinas ...... . 
» » » finas •.....•.•...........•••..• 
1) » unhas .•..•..••.•..•.........•.•..... 
n » dentes ordinarias, c cntrcfinas ..••.. 
» » J'J finas •....••....•••..•......•.. 

• calçado, c arreios ..•••.•.........•... 
)) » lavar, e varrer casa com cabo, ou sem 

cllc .........•...•...........•...•... 
1• » limpar joias, ollprata ..........•..•.• 
11 l> Lestas ...•...........••...•.•.. 

'' fricções .......• , •...•.........•. , .. 

duzla 

uma 

• 
• .. 
Jl 

duzla 
D 

l:) 

v 
D 

11 

um 
)I 

duzla 

» 
» 
Jl 

lJ 

• 
l) 

}) 

q)800 
~~600 
4n2oo 
45000 

13000 

,Jm 
~õOO 

3B6oo 
Ul200 
25000 
8NOOO 
~ 

D-160 

5500 
i)800 
~'t-00 
[J800 
$800 
4~200 
2.!)000 

~600 
!5200 
~000 

ta2oo 
2H40ü 
&)000 
ç~600 
fll60 
2~400 
4.[i800 
9n6oo 
2~000 
3E6oo 
~960 
J%600 

~~~200 
18920 

7$200 
i$600 
3b600 
tn~wo 



L 
·)) 

I~XECU'flVO. 

l:/:.{;l'ovaninlws do folhél. do Flandres ató um palmo. 
di to para mais .•.•.....•... 

de cstanllo per1ucnas ...••.•..••••.... 
J) para maiores de tinteiro, e 

arlelro .•..•.••.......••... 
• grandes de tinteiro, c 

arieiro, c para obreias .•... 
D de latão grandes de tinteiro, arieiro, 

e para ohreias ............•.•.•..•.. 
n dito, meãs de tinteiro, arieiro ...•..•. 

Escudetcs de latão dourados para armarios, e ga-
vetas ..... , •..............••.•.•••..... 

Escumadeiras do folha de Fl;mdres .......•....•.. 
n ele ferro, com estanho, ou sem elle .• 
» de cohre, di to ......•.••....•...•... 

Esgunchos para lr:tldcar cmharcações ........... . 
Espadas muito ordim.rlas com bainhas, chamadas 

rnour·iscas ....•....•....•.......•....•• 
» com copos de ferro, ou metal, e bainhas 

do couro ..••••..•...•.•.•.•..•...•..•. 
» ordinarlas com bainhas de ferro para 

soldado .....•........••....•.•.•....• 
• dito com hainl.w. dito polido ..•.......... 
n » » '' de latão ordinarias. 

Espanadores, ou escoYas de calJel!o, para mesa .••• 
» de penna:-; c·rdinarios ................ . 
n de palhinha flHa da lndia, ou á imi-

tação .••..•...•.••......•.••..•..• 
Espatulas para cirurgia, rle forro e metal .........• 

» » >> de marfim .•....•...•..... 
Espelhos de algibeira com capa de papel pintado, 

dourado, ou encarnado .....•......•... 
» lle caixa de páo com moldura até l4 ••••••• 
• dito dito até l( ........................ . 
• D J) I) ~,~, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

" » J) % •.••••••••••.••••••••••.•• 
Ti J) { ......................... . 

., com gaveta~ e jogo de damag 
mais 20 por cento das avaliações 
acima. 

" forrada, e coberta de papel pin
tado, e encarnados chamados 
toucadores de% até 1/r; ••••••••• 

n >> n dito dito, até U ................ . 
)) )) % •.•••.•.•••.••••• 

)) )) )) ~{i • •••••.•••••••.•• 
)) )) ~~j ••••••••••••••••• 

» n n n 3t ...••••.•••.••••.• 
)) J) )) I) )) f ... ,,, •, .. , .. • • • • 
» ou escudetes dourados para gaveta ou 

armario ...•...•.•..................... 
» dito dito, para cornrnodas sem argollas ... 

Espcques do páo ......•..................•....•... 
Espetos de ferro ................................. . 
Espingardas ordina.rias para soldado, e para caça. 

>> melhores e finas dito ...........•..... 
ordinarias de 2 canos dito .•.......... 

» melhores, e finas de 2 canos dito ..... . 
Estiletes de ferro para cirurgia •.................. 
Esporas de ferro lizas, ou envernizadas com cor-

reias •........................•.. 

uma 
I) 

duzi;1 
uma 

)) 

1J 

lil 

J) 

» 

D 

» 
)) 

J) 

11uzla 
um 

)) 

duzia 
)) 

um 

uma 
)) 

)) 

par 

f.ôüO 
1~000 
t800 

it,:2oo 

i5COO 

!.i{!800 
3b600 

{)400 
t~200 
~300 
.f'!üOO 
t/480 

f.SGO 

~500ü 

2.~-WO 
3;)600 
4;~000 
fi320 
~ocO 

/52 CO 
/(\()0 
;~~00 

(,8iJ() 
liGO 
t,;:;t~O 
t320 
t:l'lCO 
h>50 

{il~O 
iH6o 
.1)2HI 
fr320 
MOD 
$'l80 
~~iJt>O 

1swo 
J:!GOO 
f\240 
!320 

4;~000 
02:;:ooo 
lO,~UOf) 
50,~00~1 

132W 

{200 



70 ACTOS DO PODER 

Esporas de ferro estanha(1o................... par 
com corren1 e' ....... . 

» de latão ...................... . 
Estojos ordinarios para 2 lancetas............... duzi:1 

» >> q, ou 6 lancetas .......... . 
» tesouras .......•......... 

de marroquim, ou lixa para tesoura..: ..... . 
ordinarios para 2 navalhas............... » 
ünos » 2 >> • • • • • • • • • • • • • • • ,, 

ordinarios • 6. ou 6 navalhas .........•. 
» tinos » q, ou 6 . • • . • . • • • . • )) 
I> de marroquim, ou lixa para preparos de 

barba ...............•.......•.......... 
de marroquim, para algibeira com instru

mentos cirurgicos •.•..... ·:............ nm 

p E g O 

EN. 

ô30U 
i/j200 
;:!:mo 
lf,2í0 
fJ360 
5360 

f.$200 
$960 
i~920 
2,~000 
4$000 

9$600 

Enchadas de ferro.................. . . . . . .. . . .. . libra ,)1'10 
Esmeril................................ . . . . . . . . . . .~iOO 
Estanho em barras grandes...... . . . . . . . . . . . . . . . . N200 

>> em verguinha........................... ,5300 
» em pratos, e tige !!as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mno 

l' E S O • 

ES. 

Estopas de linho de cabos, ou amarras velha-;..... arrolla 
>• da Bahia chamada da terra............... >> 

FA. 

Facas cabo de peso, e leve........................ duzia 
para sapateiro ........•.•.•........•..•.•.. 
para mesa cabo de osso, páo, ferro, ou chifre. 
e garfos dito dito ....................... .. 
e para trinchar dito dito............ par 
e para mesas com cabos de marfim . duzia 
e para sobremesa dito .............. . 
e tJara mesa com cabos de maclrepe-

rola .•.•..••• e •••••••••••••••• 

e ~ para sobremesa dito .••..•......•.. 
>> e » para trinchar, cabos de marfim.... par 

sem garfos e cabos de marfim.............. duzia 
sem » » de madreperola ........• 
de ponta com qualquer cabo, chamadas de 

charquear até i palmo de folha ..•....... 
dito de i palmo até i ~i de folha .......... .. 
dito para mais ........................... . 
para pintor ............................... . 
para cirurgia ...•...•..................... 
de marfim para escriptorin ................ . 

Farões dr ferro p:na rnzinh~............ .. . . . . . . . . . um 

1~'.200 
~~600 

f$800 
!1550 

i.f>200 
2~000 
,5800 

lOSQOO 
75200 

16~000 
!2$000 
1~600 
6$000 
8~000 

!~600 
2$õ00 
IJJ)OOO 
21)000 
SJ./)600 
IJ.Jj800 

1$480 



~-~~-- ---~--------- -------- ----------~--------~-----:-----~· 

EXECUTIVO. 

FE. 

Fechaduras de ferro cnvcrnisaclo para caixas .•...• 
n de n do Porto, ou á imitação para 

caixas .•..............•...... 
de » dito dito para portas .......... . 
de ,, de broca para portas .......... . 
com caixa de ferro, e azas de Ia tão 

para por tas ........•...... 
com de latão ou bronze para 

portas ..•..•.•....•.•..... 
com » de latão de patente com 
trinco ..........•.......•..•....•..••. 
de ferro embutidas em páo para portas. 
de " para armarios, gavetas, e com-
modas .............................. ·. 

» de latão dito dito •••.................. 
Fcixos para e"pingardas ......................... . 

" para pistolas ..•....•.•..•..•.........•..... 
pedrezes de ferro até 8 pollegadas ......... . 

» de n para maiores ............ . 
de '' de rabo meio fio ......... . 

» de latão até 8 pollegadas .•...... 
n » de » para maiores .•.......•.. 

Ferraduras para bestas, e cavallos ................ . 
>> para saltos de botas de ferro ou latão ..• 

Ferragens douradas para commodas, espelhos com 
azas, ou argolas, e seus pertences ..•.•. 

Ferros para arados ....•••.................•...•.. 
para encrespar, ou enrolar cahello ....•.... 
para engommar, caixa de latão, ou ferro .. 
para de ferro fundido. ( veja-se no 

peso.) 
para tirar dentes ......................... . 
para alaharclas .•......•.....•......... ~ .. . 
para fazer h os tias .....••......•..•...•.... 
para cortar " ou partículas .......... . 
para » obre ias .......•....••.......... 
para cortidores .••...•..................... 
de plaina singelos para carpinteiro ........ . 
de » com capa para >> ....... .. 

ele juntom·a, guilherme, ou cantil. ........ . 
sortidos para puas •....................... 
para limpar dentes ....................... . 
de plaina para tanoeiro ................... . 
para chuços ........•.....................• 
para torneiros ............................ . 

...... 

duzia 

uma 

duzia 

um 

duzia 

par 

duzia 

um 

jogo 
um 
par 
um 

)) 

)) 

duzia 
J) 

um 
)) 

duzia 

Fieiras, chaves, ou tarraxas para fazer parafusos 
de 2'l. buracos.......................... un1a 

dito dito, de :l.2 buracos ................ .. 
>> de 6 a 9 '' ..•...........•.. 

chaves polidas pequenas para relogios .. . 
dito ditn para ourive~ ........... . 

71 

:1.5000 

MOOO 
3H84o 
ifjOOO 

9~GOO 

!9~200 

32~000. 
4,5000 

2}'iOOO 
2i).·;oo 
ft~200 
mwo 
~120 
~~200 
t320 

2$'100 
4$800 
i~200 

f:!OGO 

:l.i~600 
1~200 
1}800 
i~OOO 

snooo 
4$000 
2$000 
1/JOOO 
3NOOO 



7~ ACTOS DO PODER 

Fixas do ferro pam portas c.om virlros at6 3 pollc- . 
gadas........................... duzta 

do pares 
do dito dito do 3 H até() pollogadas.. D 

l'l (lo n )) para mais .....•........• 
de cobertas do lat;lo <1tú 3 po!legndas. 
de dito dito de 3 !-i até 13 pollcgadas .. 

l'l do n ,., ,., para mais ........•...••• 
Fivcllas do latii.o. ou ferro estanhado para corrioiro. grosa 

J) (le ferro cst~.nhado para snspensorios...... n 
de ).) n para corrDias do esporas. duzla 

do par~ 

FL. 

Flamuln.s para emlKlrcaçúr'S............ .... .. • • .. • urna 
Fiemos para sang:u enimacs..................... auzia 

Foles de mão pcryuen.cs ..••••••.•••••••.•...•.• "·. 
D para ou ri v c~ •.• .•••••...•......•.....••..• 
D grandes para ft)ITciro ..........•..•....... 

Fogo da china em c:-:, r tas ..............•..•....... 
D da n do qualr{UCr (IUalidadc ou feitio .... 

FoJuotns 1lo n,r com rcspostn,, ou lagrlmas .•.....•. 
Fog·arciro:~ de follla cnv,;rnizada .•••.•.•.......•.• 
Folha do Fbnclres em cai:>::-t .. ,; .................. . 

do cspndas ord i na rias com cabo (10 pi\o 
bmbem on1inario ..................•. 

dito direita~;, on tortas entrcflnas •......... 
n )j dito tiuas polidas ....•....••.. 

dn n:,parllns dirdlü3 ou torlus ...•........•. 
(1C f:orclcs de jogo., ••..•...........•..••.. 
de facas para llll'sa .........•....•..•...... 
de egarío3 p~rtl.mcsa ..•.....•...... 
de n c l' par:-t trinchar .•.......•. 

n de Flandres p;:>_l\l pusteis .••.•......•.•.... 
n de papel pêlra preços correntes impressos ..•• 

Forcados de forro ........•......•.••.•....•...•.. 
Formas de n para fazer bailas ele espingarda. 

de bronze para fazer pratos .....•••.....• 
de páo com ferro para fazer parafusos •.. 
ele J> para cópas ele cbapéo .•••....••..• 
de )) para botas •.••..•...•..•...•...•.• 
de » para sapatos ..•...........••..•.. 
de folha para chocolate ..••........••.••. 
ele cobre >> pasteis ..................•. 

>> tortas, ou podins ...•.....• 
Formões para carpinteiro ....................... . 
Fontes de follla pequenas para agna, ou Javato

rios ele 1 ~~ palmo ...•.......•...•••...• 
dito grandes dito dito.. . . . . . . . . . . . . . . ... 

Fouccs de roca .•.....••.•....•...........•......• 
de rr18ia dita ...........•.........•..•.... 
de cortar canna .............•.•.•....•.•.. 

capin1 ..........••••..••.......• 

FR. 

Frascos ou guampas de chifre grande:' ••........ 

um 

pollegada 
cento 
duzi::t 

n:n 
caixa 

uma. 

n 
duzia 

cento 
um 
uma 
par 

uma 
)) 

par 
duzia 

uma 
lluzia 

uma 

)) 

duzia 

um 

Mr-íOD 
3~600 
-1N800 
2/'},000 
MBoo 
7~200 
2~000 
t~200 

55..~ 

f~ 
2fi400 
t;5000 

l21~0U•ü 
1fi\ll3él 
(L~400 

(JGOO 
HE(f,OO 

.rr;oo 
4.{)000 
~~()00 
~GüO 
,{>240 

um o o 
2~200 
g,~GOO 

lJ%0 
J~200 
~320 
f>'tOO 

81~000 
!iE.8üo 
iJ;!200 
i 1~GOO 
H8oo 

i$200 
t;,~P,()() 

3~~200 
!~920 

2~401! 
4~800 

fj'IOO 
~2W 
i!fGO 
2,~100 

J:)18() 



EXECUTIVO. 

FU. 

··unis de folha................................... (luzia 
de estanho pequenos, e meiãos ........... . 

" )) grandes .................. · ... . 
l;uzís para tirar fo.:;o............. . . . . . . . . . . . . . . . groza 

serras hraçaes.. . ... .. .. .. . . . .. .. . . . . . um 

P E S O • 

FA. 

i ateíxas de ferro................................ ::uroha 

FE. 

f'erro inglez em barra bruto.................... quintal 
em verguinila ....•................ 

ria Suecia, Russia, ou Discai a hru to em 
barras ................................. , 

» dito dito em verguinha .................. . 
>J )) n em chapa .............•......... 

inglez em chapa •..............•...•...... 
coado em obras de qualquer qtnlidade sem 

ser estanhado e não especillcado .. 
ou fundido, e estanhado em obras de 

qualquer qualidade, c trem de co-
sinha .....•..............•......... 

batido e estanhado em obras de qualquer 
qualidade, e trem de casinha .......... . 

Fezes ele ouro ...............•......•............. 

FI. 

l·'io de v0lla em meadas, ou novellos............ libra 
em páos curtos ....•................ 

n chamado de porre te.......................... arroba 
de sapateiro em meadall ....•.... ·............ libra 

)) em novellos .................... . 

FL, 

Flor ele anil . .. .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . libra 

GA.. 

:~aiolas ordinarias para passaros ..... ,. ........... . uma 
melhores J> ••••••••••••••••• 

,;~tlhardctes para embarcaçúes ...............•.... 
1 ~alhetas de estanho com prato .................. . par 
1 ~alhcteiros de estanho com prato .............. . 
G-a~hos de ferro com rosca até 3 po~legadas .... . 

>> n " para ma1s ....•...... 
de latão, c rosca de ferro até 2 pollc-

um 
duzía 

gadas ................................. . 
J> di to dito, a tó 3 pollcgad as ............. . 

para n1als .................... . 
-PARTE H. :10 

!ll\GOO 
1~200 
iHGOO 
3fb600 

{1240 

tnsoo 
64$~00 

7f]OOO 
91~000 

10,'!000 
8.~000 

9~600 

2ti~600 

;)8~400 
8;5000 

()480 
fl\3GO 

6SOOO 
,~40~ 
{?500 

2:~000 

2SOOO 
3{$200 
2S4üO 
.t)i100 
l~OOO 
$f~;80 
J'l960 

J$600 
.))960 

i/)200 



74 . .\CTOS DO PODER 

G~ufos dn tutenagre para mesa................... groza 
de ferro estanhado para me!'ll. .....•...... 

" n cosinha •.•...... 
» para trinchantes .......•..•..•... 
" de la tão polido .............•.............. 

Garrunchos de pá o •......•....................... 
de ferro (veja-se no peso). 

GO. 

{;oivM de ferro para carpinteiro................. duzirt 
Goivctes com ferros.............................. um 

GR.A.. 

Grades de folha para massa ...................... . 
Granadas em massos de 40 fios ................. . 
Graixa liquida em potes de meio quartilho .... . 

em massa em latas pequenas ....•....•.. 
em taboinh:-~9 ................. . 

GR~. 

uma 
masso 
duzi:l. 

'1,~800 
6NOOO 
~ln6oo 
1 .. ~.000 

;r;soo 
;~210 

Grelha~ de arame para torrar pilo............... uma ~300 
de terro >> • • • • • • • • • • • • • • • ~()I.J 

GU. 

Guarda-fógos ele ferro........................... um 
Guarampos de ferro para portM.................. cento 

de latão para sellas................... » 
» mesa de jantar . . . . . . • . . duzi:t 

p F. s o 

GA. 

Galha da India.. .•. . . • • • • • . • • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . arroba 
de Alepo ..............................•... 

Garras de couro crú para colla ............•...... 

GE. 

Gesso............................................ quintal 

GI. 

21~400 
{0~;:14,0 

~i\00 

i~600 

Gis para alfaiate................ .. .. . .. • . .. .. .. . libra ,)500 
rarpinteiro, nn tanoeiro................ arroba ,~480 

GR. 

Grudr, ou colla estrangeira...................... arroha 
nacional ...................... ~. 

s.<.:üoo 
:\nzon 



'p 

EXECUTlYO. 

IlU. 

imprensas para engommar roupa. 
Serão avaliadas á vista . 

.JA. 

Jarro com bacia de estanho .................... .. par 
de latão ....•................... 

LA.. 

La.minadore~ para ourives com seus pertences a~ 
urn palrno......................... um 

" dito dito para maiores ........... .. 
Larnbazes para emb:1;rcações..................... ).) 
Lancetas cabo de cllrfre......................... duzia 

» de tartaruga...................... » 
Lapcs para ctesenllo ........................•.... 
Latas de folha de flandres para conduzir comer. uma 
Lavatorios, ou fontes de folha para agua, pe-

quenas .......•.•................... 
rlito dito grandes ................. .. 

LE. 

Lebres de duas rodas.) · · ·: · · · · · · · · · · :: · · · · · · · · · · 
, ).) uma roda .. l par a embarcaçoes. 

Lemes de ferro grandes. ·d~ ·l:abÕ. p~~a· 'rõ;ii~:::: 
para portas ..........•... 

meiãos n '' ••••••••••••• 
» » pequenos para portas ...•........ 

Leiteiras (1e metal branco ...................... . 
de folh::J. envernizada ...............•..• 

LI. 

uma 

par 

uma 

•' 

801~000 
i60fPOOO 

~5500 
$800 

i$600 
{~600 
ff600 

2S4oo 
11,~800 

J$3~ 

~160 
~MOO 
t,l640 
J$480 
J$320 
1~200 
~600 

L!aças de vimes.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uma ~200 
Lunas para ferrClro até 6 pollegadas .......... 1 

).) " " de 6 ~.tí até iO pollcgadas. (Veja-se o peso. 
'' " '' dn iO Xí " i5 ,, ' 

Linhas de pescar pequenas...................... uma fj240 
grandes . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . '' ~400 
de ticurn delgadas............ $050 

n grossas. . . . .. .. . . . . . . f:jiOO 
Livros em branco de papel fiorete............... mão ,f1400 

'' hollanda, ou á imi-
tação ....•..................... 

. dito imperial, ou á imitação .. 
Impressos mn brochura e portuguezes de 

folio ........•............•..... 
dito dito de quarto ......... .. 

" " de oitavo ........... . 
" de doze ............ . 
" dl' dezaseis ......... . 

um 

ij$000 
2~000 

3:)200 
t,l960 
~'~80 
t,l200 
/:1080 



76 ACTOi DO PQOER 

Livros impressos encadernadog pnrtuguezes de 
dezaseis ......• 

)) 

)) 

)I 

)) 

)) )) 

)) )) 

)j )l 

>' )) 

)) )) 

» em 

)J 

dito de doze ... 
)) de oitavo. 
)j de quarto. 
l> de folio ... 

de mais nações 
dito ......... . 

de mais nações 
de quarto ..•. 

de mais nações 
de oitavo ..•.. 

de mais nações 
de doze ...... . 

brochura 

de mais nações 
de dezaseis .•. 

de mais nacões 
do doze •• : ... 

da mais naçõeE~ 
d.e oitavo .... 

de mais nações 
de quarto •..• 

de mais nações 
de foUo •..... 

de mais nações 
de dezaseis ... 

F E 5 e 

LA. 

Lacre p!ra fechar cartas •......................... 
Lapes de qualquer côr ........................... . 
Lat~ em folha branca, ou amarella .............• 
Lat::ío em chapa ................•................ 

» em bacias, ou outra qualquer obra, e não es-
pecificada .....•................. 

LI. 

Limas de qualquer qualidade até H> polle.gadas .. 

MA. 

Maçanetas de chumbo para grades de ferro .....••. 
douradas para grades d~ 
ferr{} ..•........•........•.. 

Maçaricos de latão para ourives ................ .. 
Macetes de páo para calafate, ou tanoeiro ........ . 
Machados de fenJ para roça, grandes .....•....•. 

'' '' >> >> pequenos ......•..... 
Machadinhas com cabo de pá o, ou sem elle .....•. 
Mantegueiras de metal .........••.......•......•.• 
.Malaguetas dr~ páo ................•....•..•..••.•• 
Marcas de páo, ou osso pequenas .•.....•........• 

>> grandes ...••......•...•.•. 
i\larimbáos . . . •.......•.........••............... 

um 

libra 

)) 

libra 

uma 

duzia 
um 

um 

it 
groza 

$!00 
$24() 
$600 

!$200 
4$000 

6nooo 
2}5000 

~960 

~4.00 

~!60 

~250 

tf600 

!~200 

4IJOOO 

~100 

lij2 
J)J.OO 
2~000 
~{I,OO 

~i80 

fj350 

1~600 

3H200 
tfj920 
$480 
[)500 
$250 
lh300 

2[)000 
t)õOO 
SOõO 
$240 

2fJ400 



EXEt:UT!T!il. 77 

llartellos pequenos para armador com cabo, ou sem 
ellc.................................... duzia iJ19W 

~300 
~200 
fi600 

para carpinteiros........................ um 
)) pedreiro, e sapateiro ..•....•.•....• 

grandes para ferrador .................. . 
)) para ferreiro, ou tanoeiro (veja o peso.) 

Martellinhos para pianos ou relogios ............. . 
» caçador c seus pertences ..•...... 

MI. 

Missag.ras de ferro, M. latão ..••.•..•.. o •••••• 

1110. 

l!Iodelos, ou formas de ferro ))6Ft\ indirefiar bfot• 
nhas de espada •..............••••.•.•..• 

l\loinha ... o ••••••••••••••••••••••••• • o •••••••••••• 

.Moinhos para moer café, caixa de páo.... . . . . . .. e 

)) de ferro .... o ••••• 

)) l) )) de patente. 
)) )j milho ..•.....•.•.............. 

.Moitões de ! gorne até i O pollegadas .....•........ 
» )J de U para mais ..... . 

~' de ~ ~) de i O , para mais ..... . 
)') " "' de H li para mais .... . 
li send.o 'irom;eados dobrado valor. 

llós para ferreiro até 3 palmos .••............... 
pa.ra n1ai.s .....•..•.•.. o •••••••• 

MU. 

Mulleques {;Offi ferr6 ae aço para limpar ouro ..•. 

P E S O . 

MA.. 

Maqui1n ....•...•............. : ....•.......•.....• 
Marcos de latão, ou bronze para balan'ç:\ ......... . 

11 de ferro para di tas ...•..•..••...•..••....• 
Marfim em ponta.'! ......•...........•....... _ .•... 
Marretas, e martellos para ferreiro, ou tanoeiro .. 
Masiicote, .....•.•......... o •••••••••••••••••••••• 

rtlissanga .. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MorTão ............... o •••••••••••••••••••••••••• 

par 

$300 
#320 

al~~iri 1m 
tJjôOO 
2~000 

)) iü$000 
pollegada t)080 

J$WO 
~~20 
:f?iõO 

uma 6J$000 
!0~000 

um 

libra ~200 
j 000 
~200 
~800 
J$!80 
$;~00 

libra ~00 

arroba 5kSOO~ 
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NA.. 

Nabos para bombas de páo de embarcaçoos ....... . um $!60 
·Navalhas para barba, ordinarias ................. . 

en trefinas ..•..•.............. 
finas .................•...•. 
muito finas com cabos de 
marfim, tartaruga, e madre-

duzia ,5600 
i$200 
3,5600 

perora •..•...•....•..•.•••.•. 
• algibeira~ ordinarias .•............ 

melhores .............. . 
>' com molla, e sacarolhas. 

P E S O 

Ni'l .. 

Nacar de pingos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . lim·a 

oc. 

Oculos ordinarJos para nariz aros de chifre, solla, 
ou metal................................ duzia 

dito dito, com molas de ferro estanhado em 
caixas de papelão ....................... . 

para nariz com molas de metal em caixas 
de papelão ........•........•..•.... , ... , 

OL. 

{6$000 
Jj9GO 

1J)600 
3~000 

~000 

l$600 

Oleados em pannos para pintor pequenos até 9 pal-
mos .............•.............. ,....... duzia :1,/$200 

dito dito grandes para mais............... 2$400 
Ouro para dourar................................. milheiro 1.6~000 

P B i! O . 

OC. 

Ocre amarello..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arrol>a 1}800 

OL. 

Oieo de linhaça................................... libra J$UO 

PA. 

Palitos rle páo.................................... milheiro 
de osso.................................... duzia 
de marfim, tartarug-a, ou madreperola .•..• 

Paliteiros de papelão de toda a sorte .•.•.......... 
de páo. ou osso .....•.. · .•.............. 
de 1netal .............••..•.....•....... 

Palheta falsa..................................... rnasso 
Panellas de folha de Flandres até 5 quartilhos..... uma 

dito dito de 5 )<.í até iO quartilhos •..•.... 
• • para In ais .....•...•...•.•...... 

Pannos de seda para peneiras ..........•......... 
oleadoR para pintor até 2 palmos ........ . 

para mais ........... . 

$!00 
$24.0 
!1600 
$600 

Hl200 
31$200 
i/}200 
{(930 

l$600 
254.00 
{!16() 
/)100 
J$200 



L 
l.n 

1'a!JL'b de c:;tl'illitll ..•..••.•.••..•....••••.• 
Papelão em massos (vcja-~c IJú peso). 
P<ilmatorias rlo latfw ........................... . 

de folha envernizada com tesoura, c 
a p:tgador .........•...••.....••••..... 

Puafnscs p:ua cam::.s, de feno .....•.....•.•..... 
• • ~ calJcf'a de latão ........... . 

de forro de toda· a qualidade ~veja-se 
no poso). 

Patronas do solla cum cartuxeiras do páo p;ua 
soldado ......•.••.••.•••..........•.• 

Pa toscas para embarcações .......•...•.••.....•.. 
• • • forradas, o bronzeadas. 

Püs do ferro ....... o •• o •••••• o •• o •••• ••••••• o o ••• 

PE. 

Pedras de louça. p:ua cscrover .... " .... o o. o. o o •••• 

• ordinarlas para aliar navalhas ..... o ••••••• 

flnas dito, chamadas do lei ........•........ 
orJinaria~1 c grandes para carpinteiro ..... . 
de cantaria para um 11ortão .•. o •••••••••••• 

• • portal ............... . 
uma janclla de peitoril.. .• 

com sacadas .. 
en1 lagcs ................•.•.. o 

parn fazer chocolate com o 
rompe lente rollo •.•..••••..... 
para scpnlturas .....•.... , .... 
broqueadas para canos ....•.. o 

pCifUenas para moinho do mão. o ••• o •••••• 

grandes para dito, de portugal, ou á imita-
ção .•.•..•. ,o ••.••••.••.•••••.•.•••••.. 

pJquenas para ditos das Ilhas, ou á imi-
taç.rro ............•.... o •••••••••••••••••• 

maiol'es dito dito ..........•............... 
grandes dito dito ......•.•................. 
para íll trar agua ......•................... 
de ara com capa, ou sem e !la •............. 
para ladrilho ordinarias de qualquer cor 

até !O palmos ..................... . 
" dito dito até iõ palmos ............... . 
)l Jadl'ilho polidas de qualquer cor até 

!O palrnos .................•........ 
• dito dito até iõ palmos .............. .. 

para cima ele mesas, ou outra qualquer ohra 
polidas, e aparadas até 3 palmos." .....•. 

para cima de mesas ou outra qualquer obra 
.Polidas, e aparadas de 3% até 6 11almos .. . 

dito dito de 6% até 10 palmos ............. . 
para ladrilhos grandes cortadas e aparadas 

:1t6 3 palmos ........................... . 
dito dito de 2 ~até 6 palmos .............. . 

• » » de 6 ~até 10 » ............. .. 
Pederneiras para espingardas .......•.......•...•. 
Pennas de escrever ord inarias ..•.•................ 

" n1elhores .........•...••..••.. 
l]r• l:lpis nrdinarias, ...................... . 

·Ju 

tiuzia L:ooo 

uma $J60 

D ~'100 
duzia i 000 

tnr>oo 

uma :tnooo 
iH:iOO 

)) 47~000 
duzLt \J;)COO 

duz!a ii}U2tl 
t;S::2UO 
-i;~800 

urna {;!t.SO 
jogo de 
quatro tm;~oco 
(1it0 28,i:!.UlJO 

2iJ~;,()(; 

o palmo 
tH.~uoo 

quadrado (;321) 

uma 7f,2JO 
2.)~000 

vara ~W'iüO 
uma f}íJUO 

jogo 32~000 

4,1$000 
s.':ooo 

:1.6\000 
uma 4};800 

4;)000 

cento 6~000 
7ç~200 

iG{)OOO 
2í,~ú00 

uma li,t!OOO 

8,~11(;0 
!21')000 

:iMOO 
3~000 

milheiro 
l!fjOOO 
2NOOO 
2{!000 

duzia 
f!~ OOO 

{60 
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Pennas do lapi~ melhores, c finas ............. . 
de metal para escrever ......•............ 

Penneiras do seda .......•......•.•.•.....•.....•. 
» de cahello ........ , . . . . . . . ........... . 

Pentes de marfim o r clinarios, para bichos ....... . 
melhores, para bichos e lcndeas. 
par~ cabellcira ................ . 

de chifre 
para desembara'ç'a'r'.'.::: ·.:::::::: 
polidos para bichos ou de oSI3o .. 
para tecedeiras ................ . 
grandes para tranca de senhoras 

até )~ palmo ..... : ............ . 
dito dito para maior ........... . 

peq_uonos para travessas ..••...•.. 
In;llores dito .............•....... 
ou osso em caixas úo mesmo para 
algibeira ... < •••••••••••••••••••• 

grandes para e a vali os ........... . 
do tarbruga, ou rnadreporola em caixas do 

wesmo para algibeira ..•......... 
de tartaruga para cabollei 1·a, ou allzar ..... 

para tranças de senhoras até i if 

duúa q$400 
:1.5200 
35600 
3Ji\OOO 
l~tiOO 
3Ji\200 
6Ji\OOO 

Ji\800 
Ji\800 
Ji\800 

4Ji\OOO 

1~600 
3$600 
i1320 
~tHO 

11)800 
fl,600 

4~800 
lSNOOO 

pahno ..............•.•......... 
d.:; tartaruga para senhoras até i palmo ...• 

N. B. Totl;-cs estas addic<.;õcs se devem entender 
3 '!4 de pollogatla. 

9n6oo 
12t~800 

tendo o aro até 

Pen tos de tartaruga para senl1 oras do 3 ~ até 1 ~2 de 
pollcgada.................... . . • um 

dito dito do :1 ~4 até 3 pollegrtdas .•......•.. 
n de ~~ l~ até 5 pollegadas .......... . 

4Ji\OOO 
SJi\000 

:i2Ji\OOO 
N. B. Todas estas addicções se dovorn on tenuQr 

vradas. 
liz:Js ou la-

Das memlas dimensões acima declaradas sendo 
abertos ou rondados mais 50%. 

Pontes do tartaruga travessos pequenos............ duzi:l 
,, • grandes .•.......... 

Pcrgarninllo...................................... urua pcl. 
Pernas de pão para moitões e cadernaes........... um 

Pinças para cirur~ia............ . • . . . . . . . . . . . . . . . uma 
Picaretas, ou ulviões (veja-se no peso) .......... . 
Picões, ou picaretas para pedreiro, ou canteiro ... . 
Pinceis para barba, cabo de pá o, osso ou ellifre.... d uzia 

dito rlito em caixa ...................... .. 
)) em penna para pintar cabra ou gris .•...• 
n em arco de ferro para caiar ..............• 

Pires de eôr ..................................... . 
• ou carmim em papeis .. - ................... . 

Pistolas d,~ :1 cano para coldres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . par 
de :1 n com baioneta ................ .. 
Jc 2 sem baioneta ........•....•.... 
do 2 com baioneta ....•........•.... 
de :1 para algibeira sem baioneta ... . 
do :1 • " com baioneta .. . 
de 2 sem baioneta .. . 
de 2 som baioneta.<. 

/i~SOO 
9(1,600 
f~800 
Ji\020 

Ji\600 

~240 
~960 

3N6oo 
J)i20 

31$600 
Ji\600 
Ji\800 

tlJi\000 
6Ji\OOO 
SJi\000 

iOJi\000 
41)000 
61)000 
Hi]\000 
:10~000 



11.:XECUTIVO. 

Pistolas de 2 ou mais canos com baioneta ou sem 
e lia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . par 

finas em caixas de i ou 2 canos ..•........ 
)) sem caixa, dito dito................. )) 

Pixe da Suecia, ou Russia........................ barril 
elas 1nais naç.ões .......•.........•........... 

PL. 

Plainas de i ferro.................................. uma 
de 2 ferros ...................•...........• 

PO. 

Polvarinlws de chifre ordinarios sem cordões..... tluzia 
de folha envemizada com cordões .... 
de chifre polido, osso, cobre, aço, ou 

cobertos de couro com cordões .. 
)) melhores de patente .....•............ 

Pomada em páos pequenos .......•................ 
)) )) n1aiores . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 

Ponteiras para espadas .......................... . 
» bastões ..............•............ 

Postemãos •.•.......•.............•....•.......... 

PR.. 

Prata em pão..................................... mi!hciro 
PraUn!ws de folha envernizada para tesouras.... duzia 
Pcrfumadores tle latão pequenos.................. um 

grandes .................. . 
de cobre branco da lndia ........•.. 

Pregos de ferro com cabeça de !atao.............. groza 

Puas ordinaria~ com f2 ferros............. . • . . . . . . uma 
n melhores com 24 ou 36 fe~Tos .............. . 

Punhos de ferro, púo, ou osso, r:ara espadas....... um 
Puchadores para calçar botas..................... par 

de latão dourados para commodas, ou 
gavetas.......................... rluzla 

Pucllavantes para ferrador ............. ,......... um 

l' ~~ s o • 

Paina .....................•.••.................... 
Palhinha de junco, ou rotim para cadeiras ....... . 
Papellüo em massos ............................. . 
Parafusos de qualquer qualidade até 3 pollegaclas .. 

PI. 

Picões, picaretas, c qualquer outra ferramenta para 
pedreiro ou canteiro ........ ,. ... 

- .PAHTE Il. 

arroba 
libra 
arroha 
libra 

libra 
H 

:1.6l/OOO 
24~000 
18~000 
8~000 
4HOOO 

~800 
lNOOO 

2n1oo 
4~SOO 

12,~000 
18~000 

S120 
~2W 

• ~960 
~600 
q~lJ:80 

4t)OOO 
1~600 
ssoo 

:t.H200 
~nooo 
1ç~200 

2Jjí00 
6~000 

$480 
f,210 

1;~200 
~800 

4~000 
!.1~200 
2~400 
~3;)0 



\CTúS DO I'.!DEH 

PO. 

Polvor:......................................... cJuintal 
Pós do sapato,.................................. lillra 

• ou pedra do sabão para llotas ............. .. 
~ para tint.'l. de cserovcr em papeis .......... . 

PESO 

PR. 

Pratos de o,l.anho, ou tigolas ......•........... 
Prrgos do toda :1 qualidade de ~i até 3 pollc-

gadas ...........•..........•......... 
dito dito de .3~~ até 5 pollegadas ....... .. 

. • para rnais ..•.................. 
do colH'C fundido ....................... . 

batido ..............•........... 

QU. 

libra 

quintal 

libra 

ouci.mmozBs de 'krro.......................... duzia 

Hal'tadorcs de~ folha pequcnm...... . . . . . . . . . . . . . cluzia 
grandes .............•....... 

Hamas do chumbo per1ucnas para oratorio3 de 
criança ........•..... 
grandes dito di to .... . 

Haspadeiras de ferro para ernlJarcacües ........ . 
papel, cabo de osso, ou 
chifre .............. . 
papel cabo de marfim. 

Ratoeiras <h~ ferro .•........................... 
de páo pequenas para camondongos ... 
<1e arauto dito dito ..........••....... 

rneias ...............•...... 
grandes .......•.... 

RE. 

Hebollos p~ua amolar, pequenos ............... . 
» grandes até 3 palmos ...•• 

Reboles do um ferro., ........................ . 
do dons • ..•...•.................•.. 

Redes de arrastar .........•.....•.....•........ 
• de trcsrnalllo .......•....•...........•.... 

Rellic:uios de latão, ou estanho ............... . 
Helogios ..•..•.•......... 
Remos de qualquer qualidade •.......•......... 
nessafas de s:'Jia co:n sua-> chapas competentes .. 
Retretcs, ou cu madres de estanho .......•.....• 
Rozarios de p:\o, ou cuco miudinhos ....•....... 

RE. 

um 

uma 

duzia 
» 

o pé 
par 
um 

duzia 

Hqdstro::; de pap.>l até 'i ......•........•...... ,. r·enln 
,, )) r]p '-6 •..••..•.•..•••• : .•••• ' •. 

IJOJ'WOO 
no80 
f\UJO 
1~000 

,~-iDO 

161~000 
10HOOO 
8N500 
E30o 
ç'$400 

~'JBO 
2~WO 

5080 
ffi60 

4t\OOO 

1~600 
3~600 
3~000 
:1,~~00 
1n92o 
4~800 
95600 

~800 
14)600 
1~600 
2~000 

~0,~000 
4~800 
~960 
J'W60 
1)100 
~180 

2~'J.OO 
;~480 

UOOP 
2;~wo 



EXECUTIVO. 

RI. 

Hi,.pas do pinho.................................. duzia 

n.o. 

Rodas para moitões até 8 pollegadas ............. . 
• • • para tnais .................... . 

de estanho para lapidarias ................. . 
• fln cobre . . . ............... . 
• de aco ................... . 

Roldanas de ferro para qualquer obra ...•........• 
de latão ............ . 

Hozarios do miss:wga, ou vidro ..............•... 
• comP. N. dou-

rados .......••.........•......•..•....... 
de p~io, ou côco com cruz, ou sem ella .. . 

• miudinhos .............. . 

P E S O 

RI&.. 

pollegada 

uma 

cluzia 

groza 

duzia 

Hapú............................................. libra. 

RE. 

Retalhos elo pellica .............................. . 

no. 

Hotlm, ou junco em bruto ........•....•....... ,. 
• • palhinha .................. .. 

Hoxo lorra........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arroha 

Jj020 
,~025 

2i\i000 
6NOOO 

iOt'iOOO 
iNOOO 
2,~000 
e6oo 

!1~500 
ff300 
MSO 

,~160 
L~200 

C--ôo o 

S:~carolhas urJinarias, o commuas.... ... . .. . . .. . duzía i1)600 
melhores.............................. SW400 

SaclJOs para quintal.............................. um ~240 
Sap:ltas para embarcações........................ a pollegada ~030 

SE. 

~eda~ para sapateiro em caixinhas de duas onças. d uzia 
Seclc1ros...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . um 

em jogos de trcs........................ jogo 
Seguras p1 ra tanoeiro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • uma 
Seringas de estanho com bocaos ................. . 

,, n em caixas ....... . 
de latão eom bocaes ................... . 
de osso, ou marfim pequeninas ......... . 

" )) grandes..... . ..... . 
Serras JJraç:tcs portuguezas ..................... . 

inglezas, ou i imitar,no ........... . 
1-!I'andPs para C!lgcnlw .. . 

2nooo 
/';800 

i~200 
37'1200 
i[;\ OOO 
41'!800 
itl200 
~120 

2H1oo 
i$000 
2~000 
ti-~0()0 



ACTOS DO l'ODEH 

Serras de mão para aarplnteiro até 20 pollegadas.. duzia 
>> >> >> de 21 até 36 polle-

gadas ......... . 
com armação até 

36 ditas ....... . 
>> )) » dito até 20 ditas .. 

para marcineiro de 40 a 60 pollegadas...... uma 
>> >> com armação dito........ >> 

Serrotes de mão até 20 pollegadas............... duzia. 
de 21 até 3ô pollegadas ....... . 
com costas de latão ........•.... 

» )) u ele ferro ............ . 
para cirurgia com molla, ou sem ella.... um 

SI. 

Sinetes de 11áo, osso, ou bucho para fechar carta;;;. duzia 
de marfim para fecllar cartas ......•..... 

so. 

Sopeiras, ou terrinas de folha............. . . . . . . . . uma 
Sovellas de todas as qualidades ..........•........ milheiro 

P E S O 

~A. 

Salitre de qualquer qualidade............. . . . . • . arroba 

P E S O • 

SE. 

Sedas para sapateiro............................. libra 
&~mentes de di vers..'l.s hortaliças em geral ......... . 

SI. 

Slnopla ....................•..................... 

so. 

Solda de estanho ...........•..................... 
Sombras da colonia, e oliveira ................. . 

su. 

Surnagre ..•............................•...... · .. 

TA. 

Tahoadas para meninos de escola, reima de 20 
Iuãos ........•...........•..... · ·. · · · · · · Uma 

~~íOO 

~~800 

:1.2$000 
6$000 
11)600 
~$800 
8~000 
16~000 
16$000 
Q~600 
2~000 

35600 
7~200 

2D'.OOO 
4~000 

4$800 

21$400 
i~OOO 

~800 

f-}200 
~200 

l$050 

6~000 



- --~--------~--- ~--

EXECUTIVO. 

Taboatlo tle pinho, confocmo as dimensões s..:;guintes: 

Comprimentos. G1·ossuras. Larguras. 

Pés. Pollegadas. Pollegadas. 

H, i g 
i4 i ~ 9 
H 2 9 
lO 3 9 
H 3 9 
12 3 9 
13 3 9 
H ~ ~) 

!5 3 9 
!6 3 9 
!7 3 9 
18 3 9 
19 a 9 
20 3 9 

TA. 

duzia. 

Valor 

i> 

~5000 
õf-1000 
8/jOOO 
6f_IOOO 
7J$000 
8!$000 
8/jõOO 
9/j600 

iOf-limO 
Hf_loOO 
!2$000 
l3f)OOO 
14/jOOO 
1õl:j000 

Tamanco~.................................... par f-1400 
Tampos, e lados para viola................... jogo de quatro f_líOO 
Tarrafas de pe-'lcar.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . uma 4fj800 

TE. 

Tenaz de cirurgia ................••...•....•.. 
Tentas de ferro para cirurgia ................ . 

TI. 

Tinta para escrever em liquido ................ . 
n n ,, papeis (veja-se o peso) 

Tinteiros de chifre ........................... . 
de chumbo ...................•...... 
de estanho .......................... . 
de latão grandes para cima de mesa .. 

• >> pequenos di to .............. . 
para algibeira sin-
gellos ............ . 

,, dito com preparos. 
de mar11m para algibeira com preparos. 

'' '' dito singellos ............ .. 
Tiralinhas de latão ............................ . 
Tijellas de lavar de metal branco .••............ 

>> n de folha envernisada •......... 
Tesouras ordinarias para costura •••....•......• 

n polidas n n •••••••••••••• 

e finas para costura ........•• 
>> cabo ele metal, tarta-

ruga, ou mallreperola ............... . 
ordinarias para barbeiro e meio bar-

beiro ............•.......••..•....• 
polidas dito dito .................. .. 
ordinarias para alfaiates ......•...... 
polidas ........... .. 

medida 

duzia 
par 

duzia 

um 
)) 

l]mia 
uma 

)) 

duzia 
)) 

1~000 

J$720 
/$160 
ij400 

i,/;!600 
,/;!800 

ifl920 
2S4oo 
21';!000 
tnooo 
!('1600 
i/$600 
fJ800 
f-1300 

21$400 
4/}800 

16~000 

~600 
!~600 
2~~~00 
~~800 



8ü .\CI'US OU PulJEi: 

Tesounu; ordinarias para aparar papel . . . . . . . . . duzia 
polidas '' '' 
g-randes do Gulmarães, ou á. sua imi-
tação para alf~iatc.s e sapateiros...... uma 
grandes para .Jardms ..............•.. 
· n cortar chapas........... » 

de molla para tosquear. .... • • . . . . . . .. duzia 
nrdinarias p:ua cspevitar ...•••.....• 
de ferro polido para espevitar ....... . 
de aço » • » •••••••• 
para cirurgia pequenas de todos os 

feitios .............. . 
grandes dito ......•.. 

TO. 

'foneis abatidog até 3 pipas.................... um 
u n de~ até 6 pipas................ n 

Torneiras de bronze, ou latão, de barris até pipas. duzia 
» dito dito para maiores (veja-se o peso) 

Tomilhos, ou anginllos de ferro para castigo.... um 
Tornos de mão para ourives.................... duzia 

para banca.............................. um 

TR. 

Trado> para cal!afatcs, ou carpinteiros......... duzia 
n tanoeiro .......................... . 

Trancas de ferro para portas, ou janell.1s até 6 
palrnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uma 
dito, dito, de 6 Jf até\} palmos .....•.. 

u )) cornfechadurasat66palmos. 
" ,, dito de 6 J4 até 9 palmos ... . 

» de ferro para portão com feclwd uras .. . 
Tranqueta~ de lilb1o pequenas para armarlos.... duzia 

,, ,, grandes para portas ....... . 
Travadeira5 pau serras de mão ..............•. 

» , " '' com cabo de páo. 
" )) " braçaes; ............. . 

Trincos de ferro, ou latão para portas, com ma
çanetas, ou argollas ........•.......•..• 

Trocates para cirurgia ...............•...••.... 
Troquezcs, ou tenazes para sapat~iro ......•.... 

n " n pedreiro .. · •. · ..... 
grandes para ferreiro, ou 

ferrador ......•....•... 

'I'U. 

Turibulú, e na veta de latão..................... um 

P E S O 

Tli ... 

Taxas de todas as qualidades até :f. pollcgada... arrolJa 
Tartaruga...................................... libra 

21}000 
~ffMO 

/)800 
!1~600 
l.f.;600 
=~n6oo 
!MOO 
3HOOO 
6~000 

f2p000 
!86000 

12,~800 
20,~000 
~~000 

~320 
r~.t;:soo 

2~00 

858M) 
&~800 

$800 
!5500 
2}!000 
3~000 
MODO 
Jfj200 
i$600 
!!5200 
2~~00 
1~600 

3n6oo 
2't.fi000 
2t)í00 
!j$600 

3~600 

86000 
16~000 



EXECUTI \"(). 

TI. 

Tit~Ulll Clll l\lD1~ ...........•. o o •• o o ••••••• o. o •• 

Tint<L <lc nankin ...••••...••..••••••..•••.•... 
para escrever em pó, ou rnasst1 ......... . 
preparada em oleo, verde, o azul. •...... 

branca ............. . 
das mai!. cl'lfl•s ..... . 

TO. 

Torneira~ de hronzo, ou latão gr:tndes para qual-
(T/uer obra ...•........................ 

Tornos de erro p;;ra ferreiro, ou serralheiro ... 

arroha 
libra 

lilmt 

Varo tas llc barbatana para espingardas......... uma 
Yassouras 1lc esparto, ou rama ue madeira...... duzia 

dt~ cahello para salas com cabo ou ~em 
clle ..••...•.•...••..••......•......•. 

VlE. 

Vcronica!'l ..............•..••.•.••....••.......•.. rr:illtoiro 
Verdu;.{O para cirurgia ......... o................. um 
Vestoris • .......................... .. 
Vcrrumas até caibrar......... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . (luzia 

para In:tiores ......••...•....•.......... 

VI. 

Vidrllho de todas as cures ..................... .. 
Vimes para tanoeiro ............................. . 
Vista de chifre pn.ra lantcrna3 ................•. 

V.E. 

1nasso 
liaça 
ccn tc1 

Verdacilo . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libra 
Y ~:r de cc;tillado •....•..•.....................•.... 

rnontanlta .....................•........... 
composto a ehrume ....................... . 

Vcrdete etn pães ................................ . 
, ,c_Iu P,ó ••••.••••••••••.••..•..••••..••..•• 

\ errnel!lao hun .........•........•......•........ 
de ~ap:tteiro. •. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. arrolla 

Yerniz de clt:tr:lo ..... o.......................... li!Jn 
dr C'S~li!fllB .••..• , , , ••.••• , , •• , ••••••••• , ••• 
il:' (i]l'll, ••••••• , .••.•.••••••••••••••.••••••. 

z.~. 

Z::rr·t<o ......................................... . Quintal 

.~t\00 
2:\'J.O!l 
iNOOO 
.~2'i0 
~120 
~~080 

bft.Gü 
5100 

i'f80ü 
~180 

7t~200 

78200 
rsoo 
;%80 
~~500 

1;~920 

tiOOú 
J:i200 

Dtf600 

1%00 
1 1~1,()0 
.~300 

1;1000 
w~oo 
+1;)00 
1~500 
f800 
,~.·;ou 

,~2.50 
t;~2UO 



ACTOS DO PODER 

QUARTA SECÇÃO. 

Objectos de casquinha, serigaria, e obras d4"' 
prata, e ouro et:,c . 

. "-H. 

Abanos de pennas ...•.................•......... 
,, de a.za de mosca ...................•..•... 
>> de cartão pintado .................. . 

A.C. 

A~fates de junco, ou papelão para frutas ou flores 
ar ti fie iaes .....•......................... 

AF. 

um 

Afiadores ordinarios para navalhas............... duzia 
finos )) n ••••••.••••••••.••.• 

AR. 

Arca de Noé para brinquedo de crianç::t.: .. : •...•. 
Arvore de palitos, ou palitos enfeitados ......... . 

um. 

DA. 

Bahüs de folha acharoados, ternos de 3 sendo o 
maior até 20 pollegadas..... torno 

» ,, " ditos de 5 sendo o maior até 
24 pollegadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

>> de charão de i6 a 20 pollegadas............ um 
n de madeira pintada com 2 palmos ......... . 
'' com 3 ditos ......... .. 
>> '' '' para mais de 3 ditos .. . 
n forrado de couro de cabello de õ o 6 ditos .. 
'' n " dito para menor tamanho. 
» }) liso ou marror1uim, se aug

mentará sobre a avaliação 
precedente pelos tamanhos 
marcados mais 20 por 
cento. 

Balaios ou guindés de Angola .................... . 

DE. 

Bengalas de canna da India brutas .....•........••. 
'' do bambú '' .. · ...••....•.•...... 
" de abada ........•...................... 

de marfim ....................•......... 
,, de páo de toda a sorte ....•.•............ 
'' de canna com estoque ..•................ 
" de pá o ou fingindo canna com dito ..... . 

com tinteiro, ou boceta de tabaco, cadeira 
e flauta .•............................. 

duzia 

duzia 

uma 
)) 

duzia 
uma 

2~00Cl 
~900 

iJ$200 

1~600 

4~000 
9~600 

itpOOO 
J$400 

õJ$000 

iOJjOOO 
9~000 
iJ$000 
i$600 
3[1800 

lOJjOOO 
6Jj000 

J$800 

9$600 
2~800 
ll,J$800 
7Jj000 
!J,[IOOO 
.1.[1000 
2J$800 

6~000 



EXUWTIVO, 

DI. 

Bilhetes de boas festas ....................... _ .• ·:. 
Biombos da China ou á sua imitação com 3 pameis. 

dito, com 4 ditos ............. .. 
o "· ........•....... 
6 "·· •.••••••.•••..• 
7 ll, ••••••••••••••• ' 

8 ''· ...............• 

cento !t)iOO 
UOJ$000 
!805000 
2iOJ$000 
250f;OOO 
300J$000 
3601)000 

DO 

Roce tas ou caixas de tartaruga lisas para tabaco. uma 
com retrato, ou mar-
chetada dito ....... . 

,, de madreperola lisas ditos ...... . 
,, " n lavradas ,, .. . 

Bocetas ou caixas de massa lisas para tabaco...... duzia 
, )) " com retrato, ou marche-

tadas dito .......... .. 
, de páo pintado da Escossia on á sua 

imitação dito. .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . um 
de papelão lisas ordinarias dito... duzia 

entrefinas dito .. -...... . 
finas com retratos, sen
do de Hamburgo, ou 
imitando-as dito...... uma 

,, de páo acharoadas de Macáo dito.. duzia 
" de sola envernizada dlto .•......• 
-' de buxo lisas, ou outra qualqueP 

raiz ......•...•.••......•.•..... 
,, ou outra qualquer raiz 

lavradas ou marchetadas 
dito .................... . 

-' de massa on tartaruga lisa com 
musica dito................... uma 

)) dito marchetada de 
ouro ou prata com dita, dito .......•..•. 

Tloldriés bordados de ouro, prata, ou seda com fer
ragem dourada, ou branca .........•... ,. 
de marroquim de cores com ferragens .. . 
de seda lisos, e largos dito ............ .. 

estreitas para espadinhas 
dito .................... . 

de couro envernizadc, largos dito ....... . 
'' " estreitos para es-

padinhas dito ........................... . 
de ~amurça para soldado) e com ferragem 
ord1nana................. .. . . . . . . . . . • . . duzia 

para officiaes com ferragem dou. 
rada............. .. . . . . ......... uma 

dP, marroquim com carteira para brin
quedo de crianças .. 

com ferragem dourada 
dito dito ........... .. 

3olças grandes de rede para caçador ............. . 
eorn ch!-1-mbeiro a parte, 
para dito ............. . 

pequenas fle eonro ,, '' . . . . . . . . . . . . . . . duzia 
PAHTF. li. I';? 

2$400 

6$000 
~5800 
4fjOOO 
9~600 

i9/J200 

~1)800 
1t)200 
2$fi.OO 

2$800 
4/J800 
!~600 

8fjOOO 

!õ/JOOO 

141JOOO 

22/JOOO 

!2!5000 
4;5000 
61JOOO 

21)600 
61JOOO 

~IJOOO 

8$000 

61)000 

!/)000 

2/)800 
14$400 

3$800 
2/)80(1 



ACTOS DO PODER 

Bolças de missanga ou vidrilho................ uma 
Bollas de maríim grandes para bilhar ou 

outro qu:llqucr jogo ...•... 
pequenas chamadas de 
carambola .........•....• 

Bonecos de páo, ou papeltlo.......... ... .. . . . . • . )) 
de cera até iO pollegadas .......•.•...• 

l> » >> enfeitados. 
para mais de n se lhes da-

rá o valor á vista. 
ou carrinhos, e quaesquer outros 

objectos com rnachinas para lhes 
dar movimento .........•...••.•. 

CA. 

Cananas para Officiaes com ferragem dou-
rada ....•....•......•...•.•..•... 

para crianças com ferragem or
t!inaria , e couro de marroquim .•.•. 

Casquinhas. 

AR. 

Arandelas de casquinha liza , ou guarne
cida com lavores de casqui
nha que s1rvam para urna 
luz, ou mesmo para mangas ... 

dito dito para para duas luzes dito. 
de casquinha guarnecida com la

vores de prata 
para :i luz dito. 

dito dito para duas 
luzes dito .... . 

douradas para :i luz dito dito ...... . 
)) )) 2 )) )) )) ....... . 

No caso de trazerem mangas é em separado o 
seu preço , ( veja-se 7. a secção) assim como 
tendo mais das luzes marcadas se augmentará 
por cada uma 3~000, e sendo tambem enfei
tadas com pingentes e prato de vidro mais 30-
por cento. 

A.N. 

uma 

)) 

)) 

)) 

Anneis de casquinha para guardanapos......... duzia 

AQ. 

Aquentadores de casquinha....................... um 

AS. 

Assucareiros de casquinha ordinaria guarnecida 
com lavores de casquinha ou em 
prata, sendo liza................... um 
dito fina guarnecida com Iavores de 
prata, e dourado por dentro ...•...• 

:i~600 

~~000 

~ROO 
J'i640 

~1~000 
6~000 

i2~000 

:iO~OOO 

2~000 

/4~800 

7~000 
5fi,OOO 
9~000 

8~000 

6$000 

14NOOIJ 



EXECUTIVO. 

Assucareiros com peça de vidro lapidado, on 
cri~tal guarnecida de casquinha 
Iavrnda............................ um 
di lo dilu e com mnsiea .......... . 

AZ. 

Ui 

U~OtlO 
24.nooo 

Azas prat;.;adaa ou tlc casquinhas para bahús.... um t}640 

DA. 

Bacia e jarro de casquinha li~:t com guarnições da 
mesma ou em prata lisa .•...••........•... 
e jarro de casfluinha lavrada com guarni-
ções, e en1 prata .......................... . 

Bandejas, pratos de mesa sem col1erta, ou salva de 
casflu in h a liza com guar
nieâo de prata ou casqui
nh·a até 8 pollegadas ..... 

• dito, dito para mais de 
8 até !2 pollegadas .....•• 

• dito, dito para mais de !2 
até !6 ditas ............. . 

• dito, dito lavradas de !6 
a 20 ditas •..••......•... 

• dito, dito lavradas de 20 
a 24 ditas ............•.. 

• dito, dito lavradas de 21. 
a 30 dita'> ............... . 

prlo mrsmo acima sendo lavrados os fun
dos ~ as guarni~ões, e estas em prata 
consideradas as mesmas proporcões nos 
tamanbos marcados, mais 20 por cento. 

ou salvas envernizadas com bordas altas 
de casquinha lavrada ou lisa, 
ou em prata, pelos tamanhos 
marcados na de casquinha liza 
menos 40 por cento. 
sendo o fundo ou plano de 
vidro com as bordaduras já ex
plicadas ou douradas sómente 
até !2 pollegadas o mesmo preço 
que as de casquinha liza. 
para maiores de 12 pollegadas 
se lhes dará o valor á vista. 

CA. 

por 

uma 

Cafeteiras de casquinha guarnecida de casquinha 
lavrada ou liza em prata. uma 
com guarnições lavradas 
em prata ...........•..... 

Calçadeiras ou metal polido para sa-
patos..................... duzia 

Campainhas de casquinha ............... , . . . . • . . . . uma 
Candieiros ou quinqués de casquinha até i3 polle-

gadas e para ler .......•.. 
dito para mais de i3 polle-
~adas até i6 dito ......... . 

40~000 

80t}OOO 

õ8000 

8~000 

!3~000 

2n~OOO 

52~000 

70~000 

lOjjOOO 

18~000 

7fj200 
!~600 

usooct 
{6;~000' 



Candiriros ou quinqués de casquinha para mais de 
i6 pollegadas até 24 dito.. um 
dito de i3 a l6 dito, com 
guarnição em prata ..... . 
dito de i7 a 24 dito ...... . 
de metal dourado ou bron
zeado até 1.3 pollcgadas ... 
dito, dito para mais de i3 
a i6 pollegadas ......... .. 
dito, dito de i6 a 22 polleg. 

de 22 a 2ô 
ele folha envernizada até 
13 polleg-adas ............ . 
dito dito de 1.3 a 16 polleg. 

• » de i6 a 22 • 
com columna de vidro on 
cristal lapidado com guar-
niçõe~ flourados, ou em 
easqumha de H a 1.8 polle-
gadas ................... . 
dito dito de 18 a 24 ditas .. 

de metal dourado para tope de escada 
ou corredor ....... . 
com bomba, dito .. . 
para bitacula com 
urna luz no ccn tro 
de reflectir e cupula 
de folha ........... . 

de follla envernizada para dito ...... .. 
com bomba para tope 

20~000' 

20~000 
30fi000 

!0/POOO 

!4~000 
28&000 
368000 

3EOOO 
8fj000 

!Ot/000 

30~000 
:w~ooo 

6/POOO 
8;$000 

!88000 
2tf400 

deescadaoucorredor 3/P200 
• sem vernis dito dito.......... 2b400 
• de grizeta dito... . . • . .. .. . . .. . ~600 

N. B. Todos estes candieiros, ou quinqués por cada uma luz que 
tenham de mais se augmentará 26 por cento, e os vidros c cupulas c 
em separado o seu preço. Veja-se a secção 7. a 
Canudos de casquinha para Japis de desenl10...... uma 

de metal para dito ..................... . 
Castões de casquinha ou metal dourado para 

coldres . . • • . • • . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . par 
Castiçaes de casquinha ordinaria, ou prateados até 

t> pollcgadas .•...•.........•....•. , .....•. 
Castiçaes de casquinha até 8 pollegadas, c ou que 

sirvam para mangas ....... . 
de 9 a H ditas ............. . 
de i2 a U. • ............. . 
guarnições estreitas em pra
ta de 9 a H pollegadas dito. 
dito dito de 1.2 a H dito •.. -
dito largas, ou toda lavrada 
em prata do 9 a H dito ..... 
dito dito de f2 a 14 dito., .. 

$960 

11800 

2~400 
"'"500 
7~000 

6J$000 
{0$000 

de metal dourado, crystal, ou vidro 
lapidado até 1.2 pol!egadas......... 1.6~000 

dito dito de !3 a i6 ditas .......... ,... 20~000 
de i7 a 20 .. . • . . . . . . . .. . 28~000 

N. B. Estes casticacs de metal dourado, ou crystal, etc., terão 
de augmento tendo pingentes de vidro mais 30 %, sendo o pedestal 
em figuras ou qualquer emblema, 40 % ; c por eada uma luz além 
das marcadas, iO%; e as mangas tanto destes como pnra os de cas
quinha, é em separailo. Veja-se a 7. a Se,.~ão. 



----- ------~- -------~----------~---

EXECUTIYil. 

CE. 

Ce-;las de arame d: casquinha ordinaria, com 
aza, ou sem ella 
para doce......... uma 

" fina e reforçada 
dito dito ........... . 

toda de chapa de casquinha ou dou-
rada por dentro dito dito .....•... 

todas de clJapa de arame de casquinha 
ordin:tri:1 guarnecidas com lavores de 
prata eom aza ou sem ella de qual
t{Uer feitio, ou dourada por dentro 
p:;ra doce ......•..... o............... urna 

com peça de crystal, ou vidro 
lapidado com guarnições de cas-
quinha, e as bordaduras em prata. 

pequenas , ou ralos para bicos de 
bule::; .....•.•.•......• , ..•••.•...•.• o duzia 

co. 

Colleiras de casquinha para cachorros com ca
deado ou sem elle. o •••• 

Colheres de ordinaria para chá .. o o •• 

tmtrefina • .o .... 

1lna » •• • •• • 

ordinaria para desert, ou 
soupa ........•......... o 

entrefina dito .......... . 
fina .......... . 
ordinaria para terrina.. uma 
entre fina 
fina 
ordinaria para arroz .... 
entreílna 
finas " 
par·a corhr queijo .....• 
para peixe ............. . 

· N. B. Estas colheres de casquii{l~~ · ÍÍJ{a ·d~~~ entender-se 
~.ão de aço ou ferro cobertas eom folha de prata. 
Contrabalanç•.J de metal dourado para lampiões 

ou mangas de vidro.................. um 
Copos de ca3quinha em tornos de tres.......... terno 

ES. 

Esporas de casquinha com parafusos ou correias. 

com correntes ... o •••••• 

estanhadas ou envernizadas com para-
fusos .........•.... o •••••••••••••••••• 

de latão polido com parafusos o. o ••••• 

dourado " '' .•.•..... 
" com correntes .•. o •••• 

de aço fino e polido com parafusos ou 
~~ornüas ........ , .................... . 

duzia de 
pares. 

nSOOO 
8~000 

!2[)000 

!0$000 

g~600 
!~000 
!~600 
6~000 

3f>OOO 
6~000 

UtpOOO 
!~600 
3tpOOO 
4~800 
/j600 
!~600 
3~000 
1tpãOO 
6~000 
3/:POOO 

as que 

45800 
6~000 

!48400 
30~000 

4~800 
9f>600 

24/:POOO 
481$000 

I~WO 



ACTOS úü PODER 

FU. 

Fundos de casquinha com assento de páo ou cas
quinha para por garrafas ... 
d~to, e guarnições de prata 
dito ......•.......•.•.....••. 

» · fina ou dourada por dentro 
dito dito .......•......... 

)) " para copos de qualidade, a que 
corresponder: õO por cento 
menos. 

funis de casquinha liza para passar vinho ........ . 
, ,, ' ílna ou dourada pot· dentro, 

guarnições de prata ...... . 

GA. 

Galheteiros de casquinha liza para ovos com 4 ou 6 
copos .. ~ •..•..•..•.•.•••.. 

'' fina, guarnicôes lavradas e em 
prata com dito dito •...•.•..• 

« '' dito dito para molho com 7 ou 
mais vidros lapidados;ricos. 

'' entrefinas com guarnições es
treitas para molho com 7 vi-
dros dito dito~ ........... ., 

, ordinaria com guarnições de 
casquinha até ô vidros lapi
dados ordinarios ... · ...•.... 

» " dito dito até õ vidros moldados. 
)> de folha envernizada de 3 a 6 vidros 

moldados ordinarios ....... . 
)) ou páo dito de 3 a 6 dito dito 

finos •........•..........•... 
de casquinha fina lavrada para molho 

com 2 garrafas de vidro lapi-
dado ..•.....••.....••....... 

» >> liza para dito com 2 ditas de 
vidro lizo ..............•.... 

» fina para licor com 3 garrafas 
e !2 a !8 calis lapidados. 

>> '' com3 ditas de6 a 9 dito dito. 
'' , com 4 ditas lapidadas ..•.•.. 

» " " com 3 ditas lapidadas .••.• 
Galheteiros com armação de páo ou folha enver

nizada correspondente á qualidade a que per
tencer~ se.{ldo para lico.res õO por cento menos. 

LE. 

par. 

um. 

)) 

)) 

Leiteiras de casquinha, guarnição lisa em prata, 
'· ou lavrada em casquinha. uma 

ou dourada por dentro, 
guarniçõGs lavradas em 
prata .............. • ... . 

~1)200 

3~000 

61)000 

i~oOO 

5~000 

8~000 

!8~000 

30~000 

!2~000 

4&000 
2~400 

2~000 

3~200 

wsooo 
5~000 

40$000 
30J$000 
20$000 
iõ~OOO 

44$800 



L 

'~ 

EXJi;CUTIVO 

LU. 

Lunetas com aros de casquinha, ou douradas ••... 
de tartaruga c caixa ...•.....•. 

MA. 

Manteigueiras de casquinha, guarnições lavradas, 
ou em casquinha, 
ou lisa em prata 
eom peça de vidro 
dentro ........... . 

guarniçües em prata 
dito dito ........ .. 

PA. 

Paliteiro de casquinha para apresentar palitos .... 
» tartaruga, ou marfim para 

guardar ditos ..•....... 
Palmatorias de casquinha, guarniçües estampadas, 

ou para servirem com 
n1angas .............• 

guaniiçües estreitas em 
prata ou larrra em 
casqu'inha dit~ ...... 

guarnições largas em 
prata dito .......... . 

N. B. Trazendo mangas é em separado. Ve
ja-se a 7 .a Secção. 

PE. 

Pennas do lapis em caixas de casquinha .......... . 
)) )) l) 11 com eanl-

vete •••.•.•..............•................ 

PR. 

Pratos e tesouras do casquinha, guarnições la-
vradas ou estampadas para velas ........ . 

)) de casquinha, guarnições lavradas O\l es
tampadas~ para velas, sem tesoura ..•..... 

e tesouras de casquinha fina, guarnições 
lavradas em prata ...•..............•.... 

de casquinha fina, guarni~ües dito dito, sem 
tesoura ..........•...................... 

de casquinha para mes::ts (veja-se em lw.n
dcjas). 

com tampa, c que clla não 
sirva de prato, guarnições 
lavradas em prat::t ........ . 

)) dito, c quo ella não sirva de 
prato dito ............... .. 

QU. 

Quebra nozes de casquinh~t 

duzia 7n2oo 
IOJ$000 

uma 

um 

par 

duzia 

par 

um 

par 

nrn 

Ü{j\000 

t6nooo 

4nsoo 

7~000 

12nooo 

saooo 
1~300 

·;nooo 
31$600 

301$000 

lJ,O~OOO 

~!í.OO 



ACTUS DO l'CIJ.IEB 

R.A.. 

Ramos ou serpentinas de casquinha ordinaria, com 
guarniçõe~ estampadas, c 
em casqumha para duas 1 

luzes, e que sirvam para 
mangas .•.•....•......... 

dito dito, para 3 luzes dito. 
4 

)) 5 

um 8~000 
!2SOOO 
!7fj000 
22tpOOO 

de casquinha fina, guarni
ções et~l prata para dua~ 
luzes dtto................ :13$000 

di to di to, para 3 luzes di to. :18~000 
4 24~000 

)) õ )) )) 32$000 
Havendo ramos de mais luzes se augmentará por cada uma dellas 

5tpOOO, assim como trazendo vidros. Veja-se a 7. a Secção. 

R. E. 

Refrescadores de casquinha fina guarnecida com 
lavares de prata para vinho ..•..•.............. 

R. O. 

Rolhas de cortiça encastoadas de casquinha para 
garrafas .................................•..•... 

SA. 

um 

duzia 

Saca rolhas de patente em casquinha ou cobre ..... 
Saleiros de casquinha com um ou dous vidros.... um 

so. 

Sopeiras ou terrinas do casquinha, guarnição lisa 
ou lavrada, para sôpa .•.. 

dito dito, guarnii;ão em prata 
para dito ................. . 

dito dito, para molho ...... . 
em casquinha para 

dito ..............•........ 

TI. 

Tisouras de casquinha para velas ...•..........•. 
,, de n ricas com molas para dito. 
» de ,, para castiçal com man-

gas ................ . 
Tinteiros d~ fina guarnecidos, com bor-

daduras lavradas e em 
prata , tendo o prato o 
comprimento de :iO polle
gadas e de largura 7 mais 
ou menos, com vidros la
pidados, lugar para velas, 
ou campainhas ..•...•... 

uma 

)) 

30~000 

i~íOO 

2í~OOO 
3~000 

40$000 

56~000 
20tpOOO 

:iOJ$000 

i<J5700 
3f.!400 

5J'j000 

18fjOOfJ 



EX!cCL:TllO. 

Tiuteiru:-> de c::tsquiul!a dito guarni<;líes e:>trcitas tle 
prata, ou larga sendo de 
casquinha com vidros e 
ta nJan llos já explicados ... 

de dito ordinnria de c1ualquer 
feitio para menos elo ta
m:wllü acima com 2 ou 3 
v icl r os mo !dados ........ . 

pintados. bronzeados, ou dourados com 2 
ou 3 vidros moldados e campainha ....• 

de la tão fundido, dourado ou bronzeado . 
Yidros lnpidarlos do comprilllcnto de :10 
pollegaclas, e 7 de largo ........•....... 

pequenos de púo com tinteiro, arleiro, c 
lugar para obreias .........•........... 

maiores dito com gaveta ou sem ella ..... 
de charão da India até 2 palmos •......... 

'I'Uo 

Tulipas de casquinha üna ..................... . 
Turibulos dito .•......•....................... ·. 

UI'\.. 

uma 

Ulll 

duzia 
Ulll 

Urnas de casquinha pequena liza ou lavrada, guar-
nições de casquinha . . . . . . . . uma 

de grande:; dito dito .....•........ 
de dito em prata ........ . 
de pequenas dito '' •....... 
de cobre com ornatos de casquinha nas pro-

porções do preço que se aclla mareado 
para as de casquinha 30 poe cento menos. 

dito dito em cohreJ para os do easquinlla õO 
por cento menos. 

s,nooo 

2~600 

31$000 

t.O~OOO 

2,)000 
4i~ooo 
8~000 

9,~G0ll 
21~000 

32~000 
50$000 
703000 
nO~OOO 

Ca.s<}uiinbas par.a ~uarnições de scge"' ou carrua
gens, et.c. 

AN. 

Antolheiras de solla cnvemizada sem algum en
feite .•...••.. 
com enfeite só 
no centro •.•. 
com aros c 
cnfei tes de cas
quinha ou to
da de casqui-
nha ......... . 

AR. 

par 

Argolas de casquinha a que os seg-eiros chamam 
de assento.............................. duzia 

Argolões de casquinha para o meio dos peitoraes ... 
- PARTE ll. !3 

i~300 

~~000 

~800 
9t%00 



U8 ACTOS DO PODER 

Aros de casquinha para cubos de rodas de qual-
quer grossura.............. par 
de guarnecer antolheiros de 

sola liza. • . . Juzia 
cc cataplasmas. 

» redondos ovados, ou quadrados de casqui-
nha de 4 a õ pollegadas 
para guarnecer qualquer 
peça de arreio .......... . 

dito dito de 2 ~a 3% dito .. . 
de 1% a 2 '' .•• 

nA. 

Balmazes de ferro com cabeca de cas:Juinha....... groza 
Dar belas de casquinha para freios de cavallos ..... 

no. 
Botões do casquinha para cortinas ou lados do 

seges ....•................ 
para regaço ou t::tpcte, com 
espiga ou parafuso ......• 

CA. 

Cabeções de casquinha para cavallos ........•.•... 
Carreteis '' para postigos de seges ou 

Casquilhg~rrteagc0a~~·~i·r~h~· ·P~~a ·r~ ri i~ 'ci~ i~~·ç·a· 'ci~ 
carruagem para 4 ou 
mais cavallos ......... . 
dito dito para 2 ditos •• 

" " " >> de traquitana. 
Cataplasma de sola envernizada sem algum enfeite 

ou preparos ..... . 
" com guarnições c 

ornamentos de cas
quinha ou toda de 
casquinha ......•. 

cu. 

um 

duzia 

um 

Chavctas de casquinha com porca ou sem clla para 
silhões ou cataplasmas................. duzia 

Chapas ou anilhos de casquinhas para ganchos ou 
chavetas de dito ..................... . 

>> de casquinha para cabeças de sellim .... . 

çn_. 

Cravos com cabeca de casquinha para cravar obras 
de corrieíro .•.•..•................. ,_..... groza 

DO. 

6,~100 

7~000 
7SOOO 

3t~800 
2~800 
~800 

2MOO 
6~000 

2~000 

~400 

3~000 

'i:J$000 

!6(>000 I 

8sOOO 
4~000 

2$000 

8~000 

lü$800 

1n2oo 
1~800 

Dobradiças de latão para portas de carruagens ..... duzia de 
pares unooo 

de casquinha dito dito................. !&~400 



EXECUTIVO. 

Estoros para postigos de carruagens o jogo de 2 pos-
tigos ..•....•...•............. · .......• 

Estribos de ferro com 2 pernas para seges ......•.. 
,, » • com 2 degràos pam carrinho3 •..• 
" com i dito para dito ............ . 
,. >> '' 3 '' carruagens .... . 
)) )) 2 )) )) )) ••••••.•••. 
n n estanhados para sellins ..•..••••.••. 

Estribos de ferro polidos para sellins....... . .....• 
· » de aço polido ou casquinha dito ......•... 

>> )) ,, '' ou latão com 
mola dito .••....•...........•...•...•.•.. 
de ferro polido com mola dito .....•....• 
de latão ou ferro pequenos ch:unados cam-

peiros dito ............. . 
:.. ,, )) grandes para dito .•.....• 

de páo guarnecidos de ferro ou metal •... 
» para sellins de senhoras ao que chamam sa-

patinho ..•..........•.........•...•. 

FE. 

Feixos para gelosias dos po~tigos de seges ou carrua-
gens o jogo de ~ postigos ............. . 

» ou tranquctas de casquinha para por-
tas de carruagens .....•.•..•.• , ....• 

Ferros guarnecidos de casquinha para coalheiras. 
)) dito com i ou 2 parafusos para 

prender correões •••......•.•..• 
dito guarda lamas de seges ou 
traquitanas ...•......•...•.••. 

FO. 

uo 

jogo 6~000 
par 10~000 

)) :12 000 
)) 6fl000 

41.)!~000 
)) 35,~000 

duzia 
de par ~H320 

)) 9fj6QO 
» 22J$000 

» 48nooo 
» 38~000 

)) 4~800 

par 
!2~000 
2J$400 

duzia 
singela. 21S600 

6J$000 

par õ~OOO 
)) 8J$000 

duzia 6J$ô00 

par 3J$000 

Forquilhas de casquinha para lanternas......... duz. de p. :16~800 

FR. 

Freios de ferro pequenos e ordinarios............. duzia 
» '' estanhado com barbella ......... . )) 

>> >> polido ..••....•.................... 
de aço, casquinha, ou latão ............ . 
de ferro ao uso do Sul .................. . 

)) 

)) 

'' de aço ou casquinha ao uso do Sul. ..... . 
Frisos de casquinha para sellins ................. .. )) 

» para guarnecer cãixas de 

3J$600 
:lüfj800 
28~800 
4()1K8Q0 
43fj200 
64~800 
2~800 

seges.. .. . .. . .. .. .. • . . . .. .. . por :12 pés 2J$000 
'' para batentes de porta 

de carruagens o jogo constante de 
2 frisos de ha ter , 2 de esperar , 
com o comprimento de 22 polle-
gadas •.. , .........•..•..........•..•.. jogo 



100 .\t:TuS DO PUD:.n 

FU. 

Fualas dé casquinha para arreios do 506'-'S 
até l ~·~ dA polleg::.da. duzLt 

dito dito de i ~a~~ "· 
)) do i :li a 2:li ". 

para cabeçadas do passeio 
(qualquer largura).. . groza 

para tiraiJtes do aneios... duzia 

GA. 

Ganchos de casquinha para. cataplasma ou 
silhão... d uzia 

_ )) com passa 
guias ou chave tas ....... . 
para gamarras de cabe-
çadas •............•...... 
de prender os lados da 
cab,_eçada para passar as 
rcdeas chamadas de ven-
cer ............•........• 
para pontas de tirantes 
para segcs de 2 ror!as ..... 

GR. 

Grampos de casquinha ou prateados l1ara tra-
zeira de sag.es •.. _ .. . 

dito para sellas .......... . 

GU. 

Guindaresa de casquinha .......• _ ..... _.......... Duzia 

LA. 

Lanternas de casquinha grandes para carruagens.. par 
para segcs .....•.. 

pequenas para carrinhos. 

1\l~"l... 

Martinete de easr{uinh:.t .......... , ....... _ ...... , . d uzia 

l\10 . 

.Molas; de casquinhas p_ara cabeças de carruagens ou 
carrmhos sendo completa com ro-
setas ou casquinha em partes, 
quér sejam de gomos ou não ••.• 

dito dito de 2 gonsos ..•...... 
de rosca para os correões de 

aldrabões .......................• 
para os tirantes de arreios 

para~ cavallos ................. . 
n de aço para dianteira dos jogos de sege tendo 

até i2 pollegadas de altura ..... . 
)) para trazeira dito até 2~ ditas ..•..... 

par 
jogo 

duzia 

par 

~7- o 
iMGO 
6~~00 

MOOO 
41,!000 

91,!600 

3~000 

l6lJ,000 
20ft000 

SJ$000 

20(-JOOO 

8(-JOOO 
36~000 



L 
:}( 

oc. 

Uculos de ra~quinha para cortinas ele seges ou car-
rinhos ..............•. · ... ,...... duzia 

OR. 

Ornamentos redondos, ovaclcs, ou em íiguras para 
enfeite de arreios, caixas de scges, 
ou carruagens, de %a ! pollrgada. duzia. 

redondos, dito dito de :l. l-i a J ~~ditas. 
,, do 9 a 3 ditas .... 

rnmpridos Gu dos quo servem para os 
lados das cabeçadas, em que pas-
sam as redeas de vencer ........ . 

1 n rosetas para cobrir os parafuzos 
das molas chamadas de cabeça ... 

Pi'l.. 

i'arafuzos de ferro com cabeça ele• C:lS(jilinlla...... groza 
de casquinha para silllão de boléia ..... 

)) com porc::t para cataplasma 
de ferro com porcas de casquinha para 

as molas de cabeça.............. par 
Passadores (lr casquinhapam enfeites dn cal1e~adas. groza 

PE. 

Pegadeiras de rasquinlta para portas de earrnagPns. p:1r 

PO. 

Ponteiras do casquinlla para v::raes ele carrinho... par 

TE. 

Tcstriras dr c;:squinha para guarnecer arreios .. ,. par 

V A.. 

Varües de ferro guarnecidos de casquinha com os 
~eus rodízios competentes para 
servirem nos silhões ou arreios 
de 2 cavallos ao que chamam de 

HH 

$700 
1/,\600 
3~000 

7~000 

7~000 

oJ)ooo 
U,~4,00 
:l.~õOO 

:l~OOO 
3~000 

6NWO 

balancim........................ um 24~000 
N. B. Todas as ferragens de metal arnarcllo para seges, etc. tem o 

mesmo v;llor que as de casquinha. 

Corre~u·ia. 

AD. 

àbas de couro branco ou sola para sellins ... c.".... par 
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AL. 

Almofadas para garupas........................... duzia 9N600 

AR 

Arreios ricos de sola preta guarnecida de casqui- · 
nha para i cavallo............... um 

)) 

11 de sola dito dito para 2 ditos....... 11 

ordinarios de sola preta e menos guarne
cida, e a 2 costuras p:ua i di to ... 

dito dito para 2 ditos ..•.•.... 
11 de sola branca parâ carroças 

õo~~ooo 
!00~000 

guarnecida de flvella preta ou es-
tanhada para i dito.............. 2oHOOO 

~ dito dito P.ara 2 ditos........ n ~onooo 
N. B. E havendo para maior·numero de cavallos se augmentará. 

pela qualidade a que pertence na proporção do que se acha marcado. 

DO. 

Bolças para xaireis... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . • . par 

CA. 

Cabeçadas de couro branco, preto, envernizado, ou 
de linho e algodão de qualquer 
côr .••••.............••.•........ 

de couro dito dito com ornamentos de 
rnetal ........•.......•.••........ 

» » branco, preto, envernizado 
com ornamentos de sola branca 
dito dito com ornamentos de me-
tal branco .....•.•........... : ..• 

de prisão de couro dito dito .......•..... 
n )) do corda de linho .•...•....... 

Estas cabeçadas traze~do frei<? de ferro, aço, ou 
casqmnha, veJa-se o preço destes 
em o lugar competente. 

Chicotes 

)) 

CH. 

para carrinhos, guarnecidos com enfeites 
de metal, marfim, ou madeira .. . 

ordinarios dito dito ................... . 
de qualquer feitio ou qualidade com 

açoite .......................... . 
dito dito com estoque e acoite .....•.•.. 
lizos e pequenos de mão.: ...........•.. 
com ornamentos de casquinha, marfim, 

corda de tripa dito .............. . 

co. 

Coalheiros de couro envernizado para arreios de 

duzia 

)) 

um 

)) 

duzia 

sege........... ... . . . . . . . . . . .. . .. um 
de couro dito guarnecidos com ferra

gem competente para dito ..•.... 

3fj600 

35NOOO 

60~000 

81~000 

i6HOOO 
iH4oo 
~610 

~8NOOO 
i2~000 

lMOOO 
32ijOOO 
6~000 

l2~000 

9~\000 

i8t-f000 



L 
1 2 

EXECUTIYO. 

Cohlrcs com capelladas de pello de qualr1uer qua-
lidade............................ par 

>> capelladas de couro envernizado ...• 
capell::tda de panno ou velludo guar-

necido de galão de ouro ou prata. n 
Correias pnra esporas............................. duzia 

GA. 

103 

6~000 
6,~400 

2lfHOOO 
~800 

Gamarras de couro branco, preto, envernizado, ou 
de linho de qualquer cor. . . • . . . . uma !~600 

Garupuros dito dito . . • . . . . . .. . • . . . .. .. . .. .. .. .. . duzia de 
pares 4~800 

LO. 

Lombilhos ao uso do Sul.... . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . um 12~000 
Loros para selHns................................ duzia de 

pares 12nooo 
.MA. 

Mallas pequenas pnra garupas, couro branco, ou 
preto............................ uma 

grandes á i.mitaçãu de canastras com repar-
tunento......................... >> 

Mantas singelas de panno de qualquer cor .•......• 
de riscado escassez forrado ou singelo...... >> 

>> de panno forrado e guarnecido de fita de 
velludo ou do mesmo panno .... . 

dito dito de galão falso, ouro, ou prata .... . 
fino dito di to ........... . 

PE. 

Peitoraes de couro branco, preto envernizado..... duzia 

PO· 

Pontas para chicotes ............................. . 

RA. 

Rabichos de couro branco, preto, c envernizado •.. 

SE. 

Scllins lizos ou estampados com estribos, loros, e 
rabichos, para 110m em.. . . . . • . . . . um 

bordados ou estufados em parte dito sendo 
de qualquer fôrma ..............• 

todo bardado ou estufado dito ............. . 
>> >J sendo em velludo dito ....•.•.. 

militares com estribos, silhas, loros e ra-
bicho .•.......•.........••..•.... 

lizos ou de qualquer fõrma, para meninos .. 
dito dito, para meninas .................. .. 

6~000 

10;~000 
lfl800 
IE3oo 
õ,~ooo 
8NOOO 

4oaooo 

20~000 

f$000 

8~~000 

waooo 
21,1~000 
32NOOO 
40~000 

26,f!OOO 
!2,~000 
Isaooo 
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Sellins sendo lisos ou aó com o assento de camurça. 
com estribos, loro;;, silhas e rabichos, para 

senhora ..............•......•. • ..... . 
bordados em partes de qualquer forma 

dito dito .•............•....... 
todo bordado abas c assento dito ......... . 

e em vclludo ............. . 

Sllhas mestras de couro. lã, ou linho ....•........ 
de linho para sellins .................... . 

)) de lã de qualquer côl' ....••........•...• 
Silhõcs de couro envernizado guarnecido ue casqui-

nha para arreios ......................... . 

Calçado. 

DO. 

Botas grande:'> de montar ........................ . 
)) de canhão ou sem elle ..... : ............ . 

Botins inglezes ou francezes para homens ........ . 
de qualfJuer fazenda 
ou marroquim, para 
senhora ............. . 
dito dito, para me-
ninos •......•........ 

Cll.. 

Sapatos abotinados inglezcs, ou francezes, para 
homem ................................ . 
de sola e vira dito, dito .................. . 

n fina >> ................... . 

l) fortes n para tropa ........ .. 
de marroquim ou iazenda de lã dito dito, 

para senhora .......................... . 
bordados ou setim liso dito. dito ....... . 

de ouro ou prata dito .......... . 

CH. 

um 

duzia. 
tiuzia de 

pares 

um 

par 

par 

24~000 

30$000 
40,/jOOO 
õ0$000 

!2~000 

8§000 
:1.0~000 

!6~000 

i8SOOO 
12,~000 
6f)OOO 

2{j800 

()800 

3fj800 
2.l!400 
M600 
1J}OOO 

!t)200 
fJ'l600 
2{#00 

Chinelas inglezas ou francezas de qualquer fazen-
. da, marroquim, ou carneiro, para homem. par lt)iOO 
Chinela de lã ou ourelo dito ............. ,. . ... . . . . ~360 

)) de junco da China dito................. n 1n2oo 
Todo o calçado de qualquer outra nação terá 30 por cento menos do 

preço aeima marcado. 

couros. 

AT. 

Ata nados ................................ , .•..... um 61)000 



-......---------~--~---. 

EXECUTIVO. 

DE. 

Bezerros inglezcs ou francczes ............ o • • • • • • arrobas 
» grandes e enverni" 

Mdos .•................... •o.... .. . . . . .. . . . duzia 

CA.. 

Camurças ........................ ~ .......... o ••• 

Carneiros envernizados .......................... . 
., 

brancos ...........••................ o. o 

francezes de coros sortidos .•. o •••••••••• 

inglezes de << >> ••••••••••• o ••••• 

do Porto ou á sua imitação ordinarios e 
vermelhos ....•......•.........•....... 

Cl.,. 

C in tos ou correias de pellica pinta das para ta-
mancas.................................. cento 

co. 

Cortes de couro envernizado para canhões de 
botas .....•................••.. 
de bezerro para botas ......... . 

» >, u para sapatos •...... 
» de pellica para sapatos, de senhora ...... . 

Cordovão ••........•....•.•....................... 
Couros envernizados de pn.tente ................ . 

de boi salgados, estrangeiros ............ . 
>> seccos >> ••••••••••••••••• 

,, nacionaes .............•.... 
salgados >> ••••••••••••••••••••• 

Marroquins ...................•.•.•..•..•.......• 

PA.. 

Pallas envernizadas para barretinas .............. . 

PE. 

Pelles de cabra em cabello ..................... .. 
» ou veado cortido , sendo nacio-

nal ........................•...... 
de tigre ou onca ......... , ................ . 
de egua ou cavallo.' .................... ,. 
franeezas de porco du mato cortidas c 

- P.-\R.TG II. 

rrrandes pelo tamanho das 
de urna vitrla ............... . 

dito dito pequenas pelo tama
nho das que vem ílc Per-
natnhuco .................... . 

dito dito de Pernamlmco ou 
qualquer outro porto na-
r·ional ......• ,, . " .... > •• 

par 

)) 

duzia 
um 
libra 

duzia 

uma 

duzia 

u. 

iOD 

32~000 

60J)OOO 

6l)Ooo 
20@00 

MOOO 
unooo 
t8~000 

6J)OOO 

25000 
3f,!OOO 
1$800 
a36o 

tBnooo 
36,000 

USO 
$200 
tHOO 
~080 

368000 

-~~ 

55000 

2n4oo 
6J$000 
lMOO 

12~000 

2oaooo 

1-,~0(}0 



AG'l'OS J)() l'OI)EH 

Pelles cortidas para camas pelo tamanho dos de 
um atanado sendo estran-
geiro ..•.•..•.........••...• 

» de Moscovia.. . . . .........•... 
» de arminho ............................ . 

de Anta .•.•.............. - .•.•.••....... 
de Guariba ...................•.......... 
de :Macaco .............................. . 
de Urço ............•..............•.•... 
de Chinchillw .......................... . 
de lobo marinho pelo tamanho das de 

p.ma onça ...•.•....•...............• 
de tigres pretos ........................ . 
de lontra ou guará pelo tamanho de um 

bezerro ............................... . 
dito dito pelo tamanho de um cão ....... . 
in te iras de ca vallinhos cortidos ....••... 

)) partidas n n •••••.•••. 

Pelegos finos cortidos de carneira, pelo comprido, 
e de qualquer côr ................... . 

Pellicas brancas .............................. . 
pintadas .•.............................. 

80. 

duzia 
uma 
duzia 
libra 

duzia 

uma 
duzia 

uma 

!2$000 
20$000 

2$880 
1fjõ00 
4~800 
2fj400 

W$000 
s:Jfj600 

6fjOOO 
12$000 

20/JOOO 
3f:IOUO 
2~600 
:lfj300 

3Jj000 
õ$000 
7;$000 

Sola estrangeira. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . por cada meio 4$000 
, nacional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1a2oo 

cu. 

Chifres estrangeiros ........................... . cento 

Cabelleiras ou chinós.... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . um 
Cabello para cabellereiros...................... libra 

» de boi ou cabra...... . . . . . • . . . • . . . . . . . . arroba 
» de cavallo, estrangeiro ••.....•.••....• 
n ,, nacional ..•..••.............• 

Caixas de cabello com enfeite ou sem elle ......• 
de páo ou forradas de marroquim sendo 

ou não ornamentadas com preparos 
de costura, para senhora, até 8 pol-
legadas ..•..•..•.................. 

,, dito dito de 9 a :12 pollegadas •••.. 
)) )) )) de :13 a :1.6 n ••••• 

)) ricas de páo com chapas de latão, para 
senhora, até :l ~palmo •.••. 

)) 

J) n com enbutidos de marfim, 
madreperola ou fio de prata. 

)) 

uma 

61$000 
8$000 
i$600 
6$000 
2f:l4oo 

{61$000 

6$000 
Uf:IOOO 
18~000 

36~000 
Caixas ricas de páo todas guarnecidas, fingindo 

mosaico da China............. » 66~000 
N. B. Havendo destas caixas de costura com musica ver-se-lla o 

preço da machina conforme a avaliação pelo tamanho a que corres
ponder. 
Caixas de páo grandes com insectos............... uma 4$000 

)) ,, pequenas com insectos............. 2/POOO 



E\F.CUTlYO. 

Caix:ls rlcail com 4. frasco.;; de vidro ou de motal 
para chá, ou lugar forrado para 
dito............................. uma 

com 2 ditos dito dito ............... . 
ordinarias com 2 ditos dito dito ....•...... 

vasias .•...•...................• 
de páo ou folha envernizada para pôr re-

logios ...............•........... 
dito dito ornamentadas para dito ......... . 
de alabastro para dito .................... . 
de páo forradas de seda para joias ...•...... 
de papelão ou em fôrma ele bahú com tam-

pas forradas de velludo até :1.2 pol-
legadas ......................•.•. 
dito dito até 6 pollegadas ...... . 
forrada .do marroquim até ~ 

paln1o ........... · .............. . 
forrada de dito até f dito. . ... . 
enfeitadas até :10 pollcgadas com 

perfumes, para senlwra ......... . 
forradas de seda fingindo um 

livro até 2 palmos .............. . 
até~ palmo com tampa de vidro 

representando diversos objectos .. 
até l dito, dito dito ........... . 

até ~ dito com tampa de vidro 
liso ............................ . 
até i dito, dito dito. . . . • .. . • • . J> 

enfeitadas com obreias......... duzia 
ordinarias ........ . 
com alfinetes ............. , ...•. 
ou de páo com massa ou pós para 

limpar dentes .................. . 
di to folha com massa para afiar 

navalhas ....•........•......... 
" dito dito para tingir cahellos ... 

de páo com sabão para barba ....•.....•.... 
pincel e espelho p·ua dito •..... 

de papelão que contenham iOO pennas apa-
radas ........••......•.......... 

de papelão com 100 estalos de fogo •....... 
" J> pós de sabão ............ . 

ou canudos com phosphoro ..... . 
com 100 escorvas para qualquer 

arma •................••...•.•... 
para oculos de nariz ........... . 
forradas com pelle de lixa para 

dito .............•.....•......... 
de marroquim ou acharo:1das 

dito .....•.•..•..............•... 
" dito para dedaes ..............•. 

2st;ooo 
H~ OOO 
4$800 
4~000 

:1.~800 
.5-~000 
5~000 
4~000 

2fl.600 
{~000 

t~OOO 
2~000 

3~400 

3~200 

{j800 
25000 

~õOO 
.j$800 
4~800 
l$200 
2~li00 

2~000 

i~VW 
!)~760 
2~000 
3$84.0 

!2~000 
2í~OOO 
i$440 
~960 

{~920 
~360 

6~000 

ou canudos de papelão, ou folha para cha-
rutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . t>~OOO 

de couro ou pellica para ditos.. WIJOOO 
" de palha ordinaria de Guaya-

qu il para ditos. .. . . .. . . . . .. .. . • . 2~600 
dita fina de dito para ditos..... 8~000 

" de madreperola............... 5$000 
com ~o duzias de brinquedos para crianças. urna 36~000 

N. B. Havenrio taixa~ rorn mais on mrno:; rluzias se rrgulará a 
prop0r~,{lo. 
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Caixas ou canastras com trem de cozinha ou mesa 

r~~esa~~. ?. ~-e·s~~~~-~1~1. ~. ?~. ~-~~: por 
com trem de cozinha ou mesa 

para até 6 pessoas em :1 ou 2 vo-
lutnes .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •. por 
com cama de campanha •.•..... 

de páo ou papelão com 3 pães de tinta..... uma 
n n com 6 ditos ..•.......•.• 

n n com :12 ditos .•....•..... 
Havendo caixas com mais pães de tinta se augmen

tará por cada uma ..••..........• 
Caixas de folha envernizada para papeis ou notas. 

com fechaduras dito 
dito............................. • 

n » )) para chá........... duzia 
Carteiras com laminas de marfim para tomar lem-

brança com capa do mesmo ou 
tartaruga . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . uma 

finas de pelle da Russia, ou pellica, for
radas de seda com estojo par:~. al-
gibeira ....................•••... 
de marroquim dito dito ........•. 
de pelle da Russia, ou pellica for-

)) rada de seda e sem estojo........ )) 
ordinarias de carneira encarnada c for-

rada de pelle ou papel ......... .. 
ou pastas de papelão P?-ra guardar 

papeis........... duzia 
forradas de mar
roquim para dito uma 
di ta com fecha-
dura para dito .•. 
dito e preparos 
p~ua escrever dito 
forradas de pelle 
de moscovia di to 
dito ...........•.• 

N. B. Trazendo estas pastas estojos de barba ou maclllna de 
cartas mais 40 por cento. 
C~vallos de páo com balanço para exercício de 

criança......................... um 
de couro ou papelão cheios de areia ou 

herva até palmo e meio para brin-
quedo de crianças ............. . 

n dito dito até 2 ditos .................... . 
Cavalletes para desenho ......................... . 
Cachimbos da India chamados Ocnas ..•.....••.... 

CE. 

Cestos de marfim lavrados ....................... . 
n n lavrados e abertos da India ..... . 

de papelão forrados de seda....... . . . . . . 
de verguinha ou palha pequenos ... , . . . . . . d uzia. 

n n maiores .......... . 
ou cabos de pita de diversas qualidades or-

dinarios ............•........... 
ou cabos dito dito superiores ...........•.. 

formados de linl1a............... u1n 

805000 
505000 

(1800 
U600 
25800 

5:100 
tar,oo 
25600 
3;$000 

3S200 
M600 

2lj000 

38600 

!9~200 

3$100 

G,J$800 

u~ooo 

20lj000 
copiar 

30;$000 

1.5200 
2f>400 
3/jOOO 

!00{$00{) 

20~000 
3ü1~000 

4t)OOO 
,~,'1800 
7if200 

7~~200 
2.ít)OOO 

158IJO 



----~---------------

EXECUTlV(). 

co. 

Cochim para douradorcs ................... ·. ·, 
Colheres de marfim para mos tarda •.....•.•..•.•.. 

n de páo, osso, ou ehifrc .................. . 
Copinhos de páo para ovo~ ....................... . 

>> >> ITlOStarda., ....... · • ·. · · · · · •. 
Com modas pequenas de papelão ................ . 
Cordões de cabello, para relogios ou lunetas, sem 

feixos ou eng-astes ..... :.... . 
ou tranças largas sem fe1xos ou 

engastes para pulseiras .................. . 

DI. 

Didaes de marfim ou madreperola ............ . 

DO. 

Dobadouras de páo ou marfim grandes ........... . 
» ou aço pe;Iueuas .............. . 

ES. 

Escrevaninhas ou carteiras de páo pequenas ordi
narias com tinteiro o 
arieiro com gaveta, ou 
sem ella de U, a :l8 pai-

)) 

legadas .............. . 
dito dito de Hl a 24, 

ditas ....•.. _ ... 
com ellapas de 

latão de H\ a 24. ditas. 
11ito dito e estojo de 
barba de IG a 24 ditas. 
11e páo .ricas e embu
tidas com sercadura 
de la tão e estojo de 
barba de i8 a 2~ ditas. 
de páo ricas e embu
tidascom cercadura de 
latão e estojo de barba 
de 24: a 28 pollegadas. 
di to com machinas de 
copiar cartas de 18 a 

109 

um if1280 
duzia l!;920 

~l80 
!tf440 
!~920 

uma 1~500 

duzia !2.$000 

425{)00 

9;~000 

uma 3ü000 
~4041 

2~ di tas.............. )) õ6t}OOO 
N. R. E havendo estas escrevaninllas ou carteiras acharoadas 

mais 30 por cento. 
Estojos pequenos ordinarios caixa de pào ou pa

pelão com preparos de barba ......•... 
com caixa de páo lisa até i palmo com 

preparos para barba •.......•. 
dito e chapas até !i palmo com 
preparos finos para dito •..... 
dito embutidos dito, para 
dito ....•......•...•........•. 
dito dito com frascos e copos 
para dito .......•........•.... 

um !J)800 

41)800 

i2~000 



110 ACTUS DO l'UD.IiH 

Estojos com capa de enrolar de couro ou marro· 
quim com preparos dito .•••.... 

• » » dito dito com p1·eparos melho· 
res ....•.......... · ... · .. · ... 

Espadas ricas, bainha dourada lavrada ou lisa 
curva ou direita, punho de qualquer 
feitio ..•••.•..•.•.•.•.•......•.•.••..... 

• 
• 

bainha de metal polido dito dito •••...... 
» de couro guarnições douradas 

dito dito ....•.....••.•• • •.... · .•. 
dito dito folhas estreitas ••......• 

)) de aço dito dito ................ . 

um 

uma 
)) 

li 

» 

4.~000 

65000 

365000 
!2~000 

)) guarnições de aço dito 
dito. • . • . . . . . . • . . • • • • • . • • . 20~000 

N. B. E havendo as de casquinha o mesmo preco' que as de aço. 
Espadins ricos, bainha dourada curva ou direi ta,· 

· punho de qualquer feitio. um 5~000 
n '' de couro dito dito......... 3~600 
n para brinquedo de crianças bainha de 

ferro ou latão .................... . 
:a dito dito com boldrié .................. .. 
,, " )) de folha ...................... . 

Rspingardas dito dito com cano de folha ou páo ••• 
Espelhos inglezes ou francezes com moldura dou

rada, qualquer madeira fina ou 
cha!'ão até iO pollegadas inclusive 
moldura .•.•.................••• 
dito dito de H a W ditas ....... . 

)I '' de !6 a 20 ............ . 
"dc2la2õ ...••........ 
'' de 26 a 30 ..•...•..•... 

• » de :u a 35 ............ . 
)I • '' de 36 a 4.0 .•••••••••.•• 
)I )) de 4! a 4õ ........•.... 
» » » » de 46 a õO ••••••.•••.•. 
• » • de !'H a 55 ............ . 
» » » de 56 a 60 •••.•.••••••• 
• » » » de 61 a 6õ ............ . 
• n n de 66 a 70 ••••••••..•.. 

~ 

uma 

um 

» 

D 

» » ,, de 76 a 80.. . • • . . • . . . . . '' 

{~000 
!~600 
~480 
~6.80 

f.(J800 
õ~OOO 
8HOOO 

16$000 
20$000 
2~~000 
408000 
õ2tf,OOO 
78/$000 

f.HlljOOO 
HiO~OOO 
240/$000 
3905000 
6.20/$000 

N. B. E havendo espelhos para maior das pollegadas acima se 
lhes dará valor á vista. 
Espelhos de meio de sala de vestir com columnas e 

pés de qualquer feitio ornamentados com 
vidro de 32 a 40 pollegadas de alto c 20 

» 

)) 

ll 

}t 

a 2~ de largo •..........•.........•.•.•. 
dito dito inteiramente lisos, e sem or
nato com o mesmo vidro .••.•.••...... 

uma !70/JOOO 

{20~000 
estreitos eomo até agora vindos da Alie
manha com moldura dourada, e que o 
vidro tenha iO pollegadas.. • . . • • . . • . . . • um tnooo 
dito dito de H a W poliegadas . . . . • . • . . ,, 2~800 

'' de i6 a 20 ,, ..... , . • .. .. • . . 4~000 
'' de 2! a 2õ ,, • • • • • • .. • • • • • • » 61~4.00 )) 

" de ~6 a 30 '' •. - •....•.•. _. ,, 9~000 
)) de 31. a 35 )) • . .. .. . . • • .. . . , UNOOO 
n de 36 a 40 "· •• • • • .• • .. . . .. 20tf,OOO 
)) de 4! a õO " ............. - 38$000 

N. B. Vindo estes com largura da dos espelhos inglezes terão 
mais 40 por <'rnto. 



----------~----~----------~ ---

l<:Xl~CUTHO. 

Esteiras do Algarvc................... . . .. . . . . dllzia 
de Angola ••.•......................... 
de 1\loçambique •.••••••..•......•..... 
de Malaca ordidas com barbante ...... 
de Manilha ...•.••...•••.....•.....••.. 

• de Macáo finas para janella ..•.•.••..• 
)) urdinarias ...•...••..•...•... 

de tapetar salas de qualquer qualidade 
até 4 palmos de largo.............. vara 

de palha para {>Or debaixo de pratos.... duzia 
» de guayaquil dito dito .......• 

FE. 

Ferragens douradas ou brancas para um boldrié. 

FL. 

Floretes ricos de córte com 2 bainhas branca e 
preta ..••.••••..•......•........ ·• •.... 
dito dito com i dita ou branca ou preta. 

FR. 

Frutas de pedra ............................... . 
,, de cêra ...••..•.•..•..•............•... 

» de diversas qualidades em ces-
Linhos .•........•...•.•..•.... 

FU. 

Fundas de mola de patente .................... . 
)) ordinarias ..................... . 

GA. 

Gaiolas de arame em madeira pintada até i2 pol
legadas, para passaras •.....•......... 

» dito dito para mais dito ............... . 
)) ,, em madeira fina até 12 pollegadas 

dito ..•..••.....•.•......•••....... 

uma 

tluzia 

cada cesto 

urna 

,, ,, para mais dito.................... >> 

Garfos e colheres de marfim para salada....... talher 
)) )) de páo para dita .•......•..... 

Garrafas ou frascos de qualquer sorte para caça-
dores....................... un1 
de tinta para marcar roupa. 

Inst,rument,olill mat,hemaUcos. 

AG. 

Agulhas de marcar ordinarias em caixinhas de 
madeira ........•.......•. uma 

)) em caixa intel"ior de metal. 
ordinarias ................. . 
superiores com movirncntof'\ 

jnteriurcs ...... , ....... . 

iH 

4~800 
3fj280 
i9~200 
28a8oo 
8~~00 
~8~000 
2~aooo 

b800 
l)960 
i~4.í0 

i2j000 
i 000 

$960 
~720 

1~200 

B~~oo 
2~000 

1~600 
3~000 

~nooo 
IOEOOO 
2~000 

J$64.0 

iJ$600 
J$600 

3~200 
8{-JOOO 

20J$000 

46HOOO 



ACTOS DO PODER 

AM. 

Ampulhetas de;~ minuto e~ ditos.............. duzia 
)) de n1eia hora .••••..•••••...•.•.•.• 

AT. 

Atlas geographico de folha grande parJ. menos 
de 40 mappas ............... .. 

para mais de 40 até 60 ditos. 
» para mais de 60 ditos ........ . 

de 4: 0 
••••••••••••••••••••••••• 

BA.. 

Barometros ordinarios ......................... . 
em thermometro .............•...... 
ordin:~rios para medir alturas de 

montanhas ...................•... 
superiores dito dito .............. .. 

nu. 

Bussolas ordinarias de la tão para medir angulos 
de terreno ....•.....•.•..•.......... 

de melhor construcção di to dito ..••.•• 
>> » com circulo ex. 

terior divididos em gráos •....•..... 

CA.. 

Camaras opticas obscuras e pequenas ...••...... 
:n maiores .•..•...••... 

» » em que o desenhador se mettc 
dentro ...................•... 

DI. 

um 

uma 

3$600 
~ 

2MOOO 
36.{)000 
~4{~800 
WtJOQO 

Wt!OOO 
24$000 

3onooo 
50~~000 

wnooo 
!6f,!OOO 

32$000 

4fPOOO 
gJ$600 

&0~000 

Diarios nauticos............................ ... resma 88000 

I~S. 

Escalas para Pilotos .••....•..................•• 
Estojos mathematicos ordinarios ............. .. 

» melhores ............... . 
n )) ··completos e superiores .•. 

HI. 

Higrometros redondos ........................ .. 
da invenção de Deluc ............. . 

L.tt. 

Lanternas magicas sem vistas ...............•.. 
grandes .............•....... 

I .... E. 

I..cn tcs ................. " ... , .. 

uma 

duzia 

~600 
6$000 

i6f)OOO 
50~000 

35000 
125000 



EX!~GUTI VO. 

MA. 

Mappas de navcgaçilo de uma folha de papel 
imperial. .............. . Juzia 

Jt 

Machina 

» 

n1aiores ........•......... 
" grandes .................. . 

electrica ordinaria com apparelho 
para U"iO de medi-
cina ..•........... 

rnelllorcs dito dito. 
Pneumatica ordinaria com appa

relho de recipiente. 
melhores di to di to. 

NE. 

Meridiana ou rclogio do sol em mildcira. 
em la tão pequenos. . . . . 

» » de 5 pollegadas para 
mais ...•..•....•..•.... 

l'WI. 

Nlvel ordinario ..•....••.•.•.......•.... : •..... 
» com pendulo ...•......•.•.....•..... 

com pé .....••......... · ........•.•. 
» » melhores .................. . 

o c. 

uma 
~ 

Oculos com aros de casquinha [ou dourados , 
para nanz................... duzia 

• • » de tartaruga •.....•.•.....•.. 
• de papelão de ver ao longe............ um 
J) ordinarios de punho dour:tclo ou 

prateado. 
• oomo~~ 

exterior guarnecido de madreperola, 
tartaruga, marfim de côrcs ou dou-
rados ........••.•..............•.... 

Oculos com o tubo exterior guarnecido de ma
dreperola, tartaru1-?a, marfim de cores ou 
dourados com armação para os dous 
olhos .•.................. _ .••...•.•..... 

• de cano de páo pequenos e ordi-
narios ...................•..... _ .•.. 

acromaticos ordinarios....... •. . . . . . . . » 
mcllwres cbamados vulgar-
mente de dia c noite ....... . 

com pé de 2~ pollegadas pouco 
mais ou menos . . . • . . • . .. . . . . , 

com 30 di tas em caixa ........ . 
de 4 pés até õ5 pollegadas posto 
em uso com obj e c ti vos o cu
lares para uso da astronomia .. 

OI. 

Oitantes ordinarios .••......••...•.....•....••. 
com parafusos ajustantcs •....•........ 

-PAnTE II. H:i 

60,~000 
805000 

60!~000 
80~000 

t800 
~800 

~osooo 

~soao 
12~000 
30EOOO 
õDõOOO 

!~~000 
30!~000 

avo o 
t)~íOO 

1~600 
H>6000 

2oaooo 

~05000 
606000 

!60~000 



.\C'J'O:.:J IJO POUIJ;R 

PE. 

Pesa licor de vidro ............................ . 
» » de marfim ......•••...•••..........•. 
• , de metal com diversos pesos tremo-

» nutros ern caixa .................. , .. 

PL. 

Plane h e ta com pé para levantar planos ••....... 

SE. 

Sextante ém madeira •.....•......•......•.•... 
>> e1n latão •.•.......•........•.......... 
» >> graduados em prata ......... . 
» n a 2 planos ......... . 

dito em platina .. .. 

TH. 

Theodolitos ordinarios ....................... .. 
>> melhores .•....•........•.....•.••. 

superiores para medir angulos ver-

um 

)I 

» 
)) 

ticaes e borizontaes....... .• .. .. >> 

Thermometros de vidro em madeira............ » 
» em marfim.. . . . . . . . . . . . » 
,. em latão prateado...... » 
» » com 2 escalas. 

Instrumentos de musica. 

AR. 

Arcos para rabcca .••.••..•.•.•••••.••••••...•.. 
)> de campainhas para bandas de musicas mi-

litares •..•..........•....•..•......... 
Arpas ordinarias lizas ......................... . 

.finas e douradas •.•..•....••....•.......• 

.. ~s. 
Assobios de pifanos ....•..•......••.•..•........ 

DO. 

Bordões para piano ......•.....•.•....•......••. 
n para rabeca em maços de 12..... . .... 

para rabecões )) •.........• 

CA. 

Cadernos de musica .......................... . 

n n vindo encadernados ...... . 
Caixas de guerra em pá o ........ t .•••.••••••••• 

em latão ..•.....•.•.•.....•.. 
para crianças, em folha de 

flandres ·ou páo ordinario .......... ,, .. . 

» 

uma 
» 

duzia 

maço 

cada meia 
folha 

pela encad. 
uma 

~600 
f/$000. 

!6~000 

32~000 

32~000 
õ0$.000 
'10~000 
90~000 

ltütJOOO 

48~000 
60$.000 

i~0$.000 
l$600 
3~200 
(l.tJ800 
8~000 

20$.000 

48~000 
lõOtJOOO 
3004$000 

2$.~00 

l$200 
ffj200 
2fj800 

/)080 
JfjOOO 
j0~000 
20tJOOO 

~600 



EXL:t:UTlYU. 

Caixas oràinarias com machina de musica de 
3 ~ pollegadas para relogios. 
dito dito até 7 ditas ......... . 

R ll 12 ll • •. • •••. • • 

)t )) )) " )) :lõ )) .•.•.•..•• 
Castanholas de madeira ....................... . 

CL. 

uma 
» 
» 

par 

Clarinetas................................... . . . uma 
,, corn chaves de prata................. » 

Clarins......................................... um 
finos com caixa .•......•............. 

co. 

Corda~ para piano............................. encordoad. 
» de tripa para rabeca em maços de 30.... maço 
~ » dito dito de W.. . • . • . .. . . . .. . . . » 

Cornetas com chave............................ uma 
llzas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . » 

CR. 

Cravos grandes para tocar...................... um 
pequenos ou espinhe tas ..••.............. 

FA. 

Fagotes ........................................ . Jl 

FL. 

I1'lautas de 3 canudos e uma chave.............. l) 

de 4 » '' •••••••••••••• 
» de 4 » e com mais chaves e bomba 

seativer ............•.... 
de 6 dito dito.................. )3 

'' de 8 n )) )) • • • • • • •• • • • • • • • • • • » 
Flautins....................................... du zia 

FO. 

Fortes pianos ...........................•....... um 

GA. 

Gaitas de folles ................................ . uma 
para rapazes .... , ....•.•................ duzia 

GU. 

Guitarras ordinarias .......•......•............ 
finas e com eh:we ............... , ... . 

uma 

l H> 

:12~000 
601$000 

i00$000 
!~0~000 

l$500 

8$000 
2lt:nooo 
7$000 
20~000 

6~000 
2nooo 
i/)5()0 

aonooo 
!2~000 

80~000 
30~000 

32~000 

1asoo 
4~000 

unooo 
fü~OOO 
2onooo 
!81~000 

600~000 

iüNOOO 
~800 

41~i'i00 
!0~000 



H o ACTOS 00 1'01.1~~~~ 

MA. 

?taclletes . . . . ..................•................ riuziii ~ 

OR. 

Orgãos volantes de 3 a 4 oitavas ................. . 
» de1,a6 )), ................... . 

)I grandes de desarmar pJ.ra fgrcja .......... . 
)) com instrumentos dito dito ...•.•. 

um 200/WOO 
300(;000 

)I 600~000 
000~000 

PA. 

Pandeiros grandes para bandas de musicas mili-
tares..................................... " 

pequenos para meninos. . . • . . . . . . . • . . . . . <luzia 

PI. 

Pianos fortes .•................................... um WOt$000 

PR. 

Pratos de Constantinopla para bandas de musicas 
Inilitares ........•.•..••......•........... 
de aço para dito dito ................... . 

RA. 

Rabecões grandes ..•............•.......•....•... 
'' pequenos . . . . . . . •...................•... 

Rabecas ordinarias e entrefinas •.•......•.•....... 
finas .•••....•..••....•...•.•.•............ 

)) e em caixas ..•............•......•.. 

RE,. 

Realejos de madeir;'t ordinaria até I palmo de alto 

par toonooo 
)I iO~OOO 

um ~OJ$000 
•)O 2~nooo 

6~000 
i6 000 

» 30~000 

o·· I cylindro............................ ,, 2$000 
d1to dito para mais de i ~até 2 ditos e l 

cylindro; (cylindro de sohresalen-
te preco do dito 1~600)..... ... . . . 4-J$800 

)) de 2 âté a % e :1. dito, (preço do 
ct i to 2n4oo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u,nooo 
de 3 ~~ ató 4, ~~ c :1. dito (dito 

4,,~Hoo) •••••..•••••.•. •.•••••• •. • • 2~nooo 
de~~-~ al6 ti~~ c 1 d1to, (dtto 

7 J'J200) . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . SOJ$000 
de 5 :~ até ô c :l di lo, tctito 

i0 1~00Q) ......•.......• · ••. · •.• !50(,!000 
de 6 % ate 8 e I dito, (dito 

:12;~000)....................... )) !801'$000 
N. n. A medida da altura dos realejos deverá ser tomada do 

fundo da caixa até a hJso da citnalha ou tampa, e sendo de madeira 
fina ou mogno terá sobre a sua av:tliação 20 por cenlo, assim corno os 
que tiverem mais cylindros do que o apontado pagará o valor que 
lhe competir pelo que acima se acha marcado. 



EXECUTIVO. 

TR. 

Trompas ordinarias .........•.••.•••......•..... 
>> finas ...........•....•....•....•..•••... 

Tron1pões •.................••..•......•..•....... 
Triangulos de aço .................••............ 

VI. 

Violões francczes ....•••..•......•..............•• 
Violas ordinarias ..•.......•.•......•.....•....•• 

~~ pequenas ou vulgarmente chamadas melas 
violas ••..•..••..••••...•...••...•••••.• 

• grandes marchetadas ........•............. 
>> >> .• e envernizadas .•.•... 

JA. 

Jarras de folha envernizada para flores .•.•....••• 

JO. 

Jogos de dominó em marlirn .................... . 
n >> em osso ...................... .. 
n de xadrez em n ••••••••••••••••••••••••• 

em mar1lm pequenos e ordinarlos. 
maiores )), ..••. 

» e finos ........ 
de tabulas de n para gamão .......•.. 

ordinarias )) )) para me· 
ninos ............•.• 
em c~ixa do fónna de 
livro e que tamhem 
serve para gamão ... 

n de marfim para damas ....•.......•.. 
~~ de fixas ordinarias em madrepcrola pr~ra vol-

t.arete .............•.........•.... 
>> melhores, dito dito ........•......• 
)) crn n1arfirn >> >> ................ . 

,. em maclreperola ern caixasordinarias. 
» dito dito entre1lnas ......•.......... 
,. >> >> tinas. . .............•..... 

» >> de marfim ern caixas ............... . 

IM. 

Imprensas de copiar cartas ................... . 

IN. 

Indispema \·eis feitos d J rniss:1nga .............. . 
de metal dourado ou aço em 

fórma de cadeia ............. . 
do pellic:t ou marrotftlirn lizo ..• 

>> >> con1 en-
feites de aco ou dourados ou ue seda 
ou vclludo' ........................ . 

de qualquer fazenda, linlw, ou 
algnd:lo •.••..•.•••..••..•..... 

uma 

um 

uma 

jogo 

uma 

U!li 

H7 

{8~000 
3~fPOOO 
24~000 
2S000 

20~000 
{1~500 

~~~000 
67~'J.OO 
9~600 

2NOOO 
~360 

{J$800 
4NOOO 
7,~000 

28,~000 
~b800 

8800 

M800 
3~800 

3N6oo 
IOJ$000 

2NOOO 
8;'!000 

!8;~000 
~6,~000 

8;$000 

26J$000 

iO.BOOO 

6~400 
3tS2üO 

4J'j800 

ii)200 



118 ACTU~ DO PUDim 

Indi&~nsaveis de velludo ou panno bordado 
rico de ouro ou prata 
em n1atiz ..•••..•...•.. 

n dito dito ordinario .•.. 

LA. 

um 

duzia 

16~000 
6~000 

85000 La minas de marfim para desenho ou retrato ..• 
Lampeões de metal dourado ou bronzeado em 

partes, com 3 ou 4 luzes para pen-
durar................................. um 40~000 

N. B. Havendo com mais luzes se augmentará por cada uma 
dellas H)%. 
Lampeões de metal dourado ou bronzeado em 

partes de uma só luz para 

)) 

)) 

pendurar ...........•..... 
>> ordinarios de 2 luzes para 

dito •........••....•.•..... 
'' ricos de dito dito •...•...•.. 
'' com 3 ou 4 vidros chatos 

para acompanhar de noite 
ou para pateo e saguão . 

de folha envernizada com 2 até 4. 
luzes para pen-
durar .•....•..•. 

dito com pingentes 
de vidro e prato 

de uma só luz .... 
tom 3 ou 4 vi

dros chatos, para 
acompanhar de 
noite, ou para pa
teo e saguão .... 

um 65000 

IO,f!OOO 
204$000 

94$000 

t.OJ$000 

~85000 
4~000 

~J$000 
para lamparinas ou 
sem e lias para ora-
torio de criança.. /)600 

Todos estes lampeões no caso de trazerem vidros ou cupolas é 
a sua avaliação em separado. Veja-se a 7 .a Secção. 

LU. 

Lustres ordinarios de vidro da Allemanha até 24 
pollegadas ....•......•....• 

n dito dito de 24 a 3o ditas. 
>> n para mais de 35 di tas. 
>> '' dito lapidada da Allemanha 

)) 

até2' pollegadas .......•... 
dito dito de 2í a 3o pollegadas 

n , ,, para mais de 35 ditas. 
inglczes ou francezes até 2í pollegadas .. 

>> '' de 2~ a 35 >> •• 

um 20~000 
42~000 
82~000 

38~000 
72~000 
!20~000 
sonooo 

!60,)$000 
para mais dtJ 31'S 

pollegadas . . . . . . 260~000 

N. B. As pollegadas devem ser medidas pelos ferros ou peças em 
que os lustres são armados assim como havendo-os para mais das 
pollegadas marcadas se lhes dará o valor á vista. 



EX!~CUTlVU. 

lUA. 

Marrafas de cabello para senhoras ............. . 
Mascaras para o rosto ......................... . 

lHE. 

Meios corpos ou bustos de solla para modistas .. 
)I )I de papelão para dita ou 

cabelleireiro .......• 
)) de cêra .....••......... 

Mechas ou torcidas de algodão para candieiros. 

lHO .. 

Molas douradas ou de casquinha para boldri6s. 
de ferro ou aço ..•.........•........... 

Ourives. 

uma 
duzia 

groza 

duzia 

IHJ 

3/)000 
4J)800 

35000 

4J)OOO 
2r..nooo 
J.~600 

6t\OOO 
2~880 

BIJOUTERIA FALSA, OBRAS DE OURO, PRATA, E PEDRAS PRECIOSAS. 

Bijoute,·ia falsa. 

AD .. 

Adereços, collares, ou gargantilhas de metal 
dourado, quér sejam estamrt 
pados, ou de filagrana ...... um 4~000 

)) dito de pedras, perolas ou 
coral falso, missanga ou vi-
drilllo ..................•.. 68000 

AL. 

Alfinetes do peito ou metal dourado com pedras 
falsas ...•........ duzia MOOO 

com as guarnições 
estampadas ou de 
filagrana ......•.. )) ôi)OOO 

AN. 

Anneis de metal, estanho, ou metal ordinario 
com pedras ou sem ellas •..... 4$2&e0 

)) dourado com pedra ou sem 
ella~ qualquer feitio ...•...... 4t)OOO 

)) de tartaruga lisa ou lavrada dourada .. W300 

AR. 

Argolas de metal dourado para orelhas .......... duzia 
de par ii)200 

)) rclogios ......... duzia !f$200 



120 ACTOS DO PODER 

DA.. 

Bandós, diademas, ou grinaldas do metal 1lourado, 
com pedras, perolas, ou coral falso, mis
sanga, ou vidrilho ..........•......•.•... 

BO. 

1lo1sas para dinheiro, de metal ou filagrana bran-

uma. 

ca ou arnarella.......................... • 
Botões de metal esmaltados para camisas ou ja-

lecos..................................... groza 

BR. 

Bracci>1'es ou pulseiras de pero!as, coral falso, mis
sanga, ou vidrilho, sendo 
estes enfiados, e não assen· 
tados, ou cravados em metal. 

de metal dourado estampa
do de qualquer sorte, ou com 
pedras falsas ............. .. 

» » de rede ou filagrana ...•... 
Brincos de massa ou vidro ordinario .•..•...... 

em caixas com oi duzias .. 
» de metal dourado, estanhado ou esmaltado 

con1 pedras falsas ...••...••..........•. 

CA. 

duzia 
de par 

par 
)) 

duzia 
de_ par 
caixa 

duzia 
de par 

Cadeia3 de metal ordinario para. relogios..... .. .. • duzia 
» dourado n............. n 
» de aço )) '' ........... . 

de cabe !lo '' ............• 

CH. 

Chapas ou fechos de metal dourado com pedras, ou 
sem ellas, para pulseiras ..... . 

'' )) dito dito para cintos ................ . 
Chaves de missanga ou pedras falsas com aro de 

metal dourado .......................... . 
de metal dourado ou com pedras falsas e 

pequenas ...................... . 
ordinario sem ser dourado ...... . 

CI. 

Cintos de cahello com teixos de metal dourado .... 
todos rlc metal rlourado á semelhanca de 
fil:1grann ..... , .................... ·: ... . 

duziade 
par 

duzia 

uma 

um 

8/$000 

{~600 

2!t,.f)OOO 

51)760 

161$000 
~~000 

{~200 
12 000 

12~000 

!$i00 
J9~200 
19J$200 

lJ.(J800 

6EOOO 
l2fj000 

4~000 

!~000 
f.!480 

3fJOOO 

6J$000 



EXEC·UTIVO. 

co. 

eommendas ou placares de pedra falsa ........... . 
Cordões delgados de metal dourado .............. . 

grossos n que se assemelham a 
filagrana, ou filagrana dourada .•.•...••. 

Cordões ou collares de contas ordinarias enfiadas 
para pescoço ................ : ........•.. 

Corações de madreperola, massas, ou vrdro com en-
gastes ....•................•......•.... 

• de cora li na sem engastes ................ . 
Coral de canela .•......•...............•.....•... 

miudo à semelhanca de missanga ....... . 
lapidado fino ..... ;· ...•.................. 

mais grosso .•................. 

cn. 

Cruzes de coralina sem engastes ................. . 

EN. 

l2f 

urna. 2onooo 
duzia !21$000 

241$000 

71$680 

)) t/$000 

libra. 
i/$200 

301$000 
)) 121$000 

l2 fios 4$800 
24~000 

duzia {/$200 

Engastes para cordões ou pulseiras................ duzia 

FE. 

Fechos de metal dourado ou de casquinha para 
indispensa veis ou bolsas. 

l) " dito para capotes ..... .. 
J) ordinario )) >> ........ .. 

" dourado redondos para collares, cor-
dões, ou pulseiras ................ . 

FI. 

Figas dn madreporola, vidro ou massa ........•... 
>> de metal dourado ........................ . 

Fivellas de metal ordinario .................... .. 

>> ferro ou estanho para calção ..• 
dourado ou casquinha para dito. 

>> >> dito de mola para sa-
patos ..•......•..•. 

Fivellas de metal dourado ou d,e aco para pesco
cinho, ou holdriés .. 

ou di to para c in tos .. . 
ou esmaltado ....... . 

" estaJilpadas ou com 
pedras ....•.....•.... 

cnvr,rnizadas dR prRto ••.....•• 

)fedalllas com círculos de pedras ou estampadas ... 
-PARTE IL 

d.e par. ~600 

duzia 12aooo 
6~000 
3~000 

duzia 
de par. $600 

duzia i$200 
n ~600 

duzia 
de par. 21$000 

1$000 
2$í00 

!6~000 

duzla 2EOOO 
:1.0~000 
!61$000 

20~000 
4~800 

6500() 
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PE. 

Perolas ordinarias falsas sortidas em grossura •. groza de fios 7~õoo 
)) melhores )) á ingleza ....•....••. ' )) unooo 

Pentes com pedras, coral, pedras falsas, missanga 
ou vidrilho........................... um 61$000 

SI. 

Sinetes de metal ordinario para relogio......... duzia 
>> » dourado " ,, ......... . 

Obras de ouro . 

.A.nneis lavrados redondos ou passadores .... , ..• 

AR. 

Aros para oculos a que cnamam cangalhas ..... . 
Argolas lavradas para relogios .•......•......•.. 

DO. 

Bocetas para tabaco, esmaltadas de pintura fina. 
lavradas de baixo relevo .....•....•... 
abertas a buril .................. o ••••• 

estampadas ....................•...... o 

cu. 

Chaves para relogio ................•....•...... 

co'. 

um 4i,!OOO 

81}000 
1./?000 

!00~000 
6onooo 
4!J#OOO 
aonooo 

4f1000 

Commendas do Cruzeiro esmaltadas ......•..... feit. d'uma 80~000 
Correntes para relogio com argolas esmaltadas.. 30~000 

... .•. . . ... . • )) 28~000 

HA., 

Habitas pbndentes de todas as ordens, com es-
malte.. . .. . . . . . • . . .. . . . . . • . • . . • .. . . .. feit. de um õO~OOO 

>> pequenos para casaca dito dito.......... >> 9tpúOO 

LU. 

Lunetas lavradas de um vidro ...••......•..... 
de dous vidros com estampas de tar-

taruga ...... ; ...........••.......•.... 
lisas de um ou dous vidros ............ .. 

JO.{jOOO 

l6j$000 
8~000 



!tt:XECUTIVO. 1.23 

PE.. 

~ennas de lapis com canudo de ouro e com cani-
vete, ou sem elle .•.•. _ •...••••..•.•... feit. de uma 22/)000 

N. B. Os llabitos, e canudos para lapis pagam pelo seu valor intrin
·seco conforme os ptecos acima mencionados, os adereços para pescoço 
-de senhora, plumas, ou bandós; pulseiras, aliinetes de peito, anneis, 
brincos, botões esmaltados, enfeites para cordões de crianças, cordões, 
ou rollões para relogio de senhora, ou homem, ou outras quaesquer 
peças pagarão sóinente de feitio 2h400 réis por oitava; e se algumas 
destas peças trouxerem camafeus em agatlla, eoral, malaqmta, ou 
mosaicos, pagarão estes separadamente ; e para isso será chamado o 
Avaliador do Juizo; mas se trouxerem outras quaesquer pedras, se 
irá ver a tabella dellas, e pagará segundo a sua qualidade e 
tamanho. 

Obras de prata. 

A.C .. 

i.çucenas para castiçaes ................•.... feitio do par 
para barretinas.................... ,, de uma 

A. L .. 

3~000 
2J$000 

.Alampadas.......... .• . . . . . . . . . . . . •. . .. . . .. . n do marco 65400 

Ambulas douradas por dentro do vaso....... n de uma ~0~000 
todas douradas mas 20%. 

AP. 

Apparelhos para chá compostos de : 
Cafeteira lavrada ou lisa ......•....•.•...... 
Bule » ..•••••...•.•..••..• 
Assucareiro >' • ••••••••••••• _ •••••• 
Leitei.ra ...........•....... 
Tigella >> •••••••••••• _ •••••• 
Chaleira » » ••.•••••.•• _ •.•••.• 
Manteigueira » » ••••••••..•••.....• 

26$000 
261$000 
t6nooo 
!61$000 
6$000 

!2[}000 
24$000 

N. B. Sendo algumas destas peças douradas mais 
sobre os preços marcados. 

20 por cento 

AR. 

Aros para oculos que lhe chamam canga· 
lhas •.. "............ .. . .. feitio de um 

)) para oculos doumdos mais 20 por 
cento. 

DO. 

\Bocetas para tabaco sendo estampadas ...... . 
n >> >) lavradas em baixo re-

levo ......•........... 
sendo douradas mais 20 

por cento sobre o feitio con
forme a qualidade acima 
m.encionada. 

de uma 4SOOO 

usooo 
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DA. 

Bacias e jarros lisos ou lavrados redondos ou 
ovados .................... feitio do marco 

Bandeja e tesoura de espivitar com grade 
en1 volta................. de uma 

lavrada sem grade •.... 

CA..· 

Caixas para aquentar ovos com grade para 
os mesmos................ n 

3~000 

()~000 
8~000 

3nooo 
Calix, patena e colher, sendo dourados por 

dentro o vaso e patena ...• 
Sendo tudo dourado mais 20 por cento. 

)) 12~000 

Carrancas de prata para talins de cintura.... '' 
Castiçaes de pés quadrados, ou redondos la

vrados ou lisos de t> ~ poli e
gadas de alto até 7 ~ditas. )) 

de 1 boldrié 6nooo 

» ,, dito dito de 8 até 10........ n 
do par 

» 
n de figura servindo de vaso ....... . 

CE. 

Cestos para frutas de grade ou lisos.. . . . . . . . do marco 
)) para bico de bulle servindo d~ condor , de um 

CH. 

Chapas para barre tinas com o numero ..... . 
'' para talabarte, com armas ..........• n 

co. 

Commendas de Christo ou Aviz de raios lisos, 
tendo o centro esmaltado. >> 

de Christo dito, tendo os raios de 
prata abrilhantada fingindo 
pedra...................... ,, 

do Cruzeiro, sendo os raios de 
prata dourada ........... .. 

'' do Cruzeiro, de prata abrilhan-
tada fingindo pedras. . . . . . • >> 

Copos com pés, dourados por dentro para 
ovos e colheres para ditos. 

>> para agua.. . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . >> 

Sendo dourado por dentro mais 20 por cento. 

cu. 

Custodias ..•....•....•..........•........... 

DR. 

)) 

do marco 

Drag:on::ts sem rran,i21s" .••.. ,.... • . • • • . . • • . • :, do par 

6,:1000 
12~000 
40$000 

8~000 
2~000 

[j640 
1~800 

20/JOOO 

36{JOOO 

2~~000 

õOf:IOOO 

3./':1200 
4,J'j000 

:J.J'j800 

ô})OOO 



________________ _....._....,-;------

EXEGltr.FlYO. 

ES. 

Escarradores lavrados ou Iizos .•......•...•. feitio de um 
Escrivaninhas com grade em volta do prato, 

&entro tinteiro, arieiro, lu-
gar para obreias, campa-
inha, e lugar para pennas .. 

sem grades com as mesmas 
peças ..•...........•....... 

Esporas com correntes...................... do par 

FA. 

Faqueiros com as peças de : 
Colheres grandes para sopa e arroz ......... . 

para guardanapos ................ . 
» chá .......•.................. 

)) grandes para peixe •.•............. 
Garfos ...•..........................•...... 
Facas, ferro e feitio ...........•.......•.... 
Faca e garfo de trinchar ................... . 
Colheres para sobre-mesa ................. . 
Garfos (( '' n ................. . 

de um 

)) 

)) 

).) 

do par 
de urna 

l) 

Facas com folha àe prata para sobre-mesa .. 
l) l) '' de ferro para dito. . . . • . . . . '' l) 

E sendo algumas destas peças douradas mais 20 por cento. 

FL. 

i8~000 

i2~000 
4t)OOO 

2M OO 
/j640 
$320 

6$000 
~960 
~960 

4~000 
jjfi80 
~800 
~~600 

W3<)0 

Flore tes de prata .... , •..........•...•.........• feitio de um 6EOOO 

GH. 

Galhctcir6~ para dous vidros ........•........... 
para !í, a 8 ..•.•.•.••.•.....•..•• 

GO. 

Golas con1 arn1as .........................•..... 

GR. 

Grades para fatias ............. , •............•. 

Lunetas para clous vidros 

l.ilm vidro 

I ... U. 

com eaixa de 
tartaruga •.• 

dito dito ..... . 

PA. 

Paliteiros rle figur:t.: ...................... .. 

)) 

de ramos 80m passaras............... '' 

4$000 
3fJOOO 

6f;OOO 
10~000 
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PE. 

Pennas de lapis l·oru canudos de prata c 
canivete .... feitio de um 

dito dito de 
patente ..••.. 

Perfumaclores .............. : •................. 

PR. 

1660(1 

liHOOO 
16~000 

Pratos redondos ou compridos para mesa...... )) do marco 4{iOOC7 

R. O. 

Rosetas para barretin:1s ....................... . 1$600 

@A. 

Salvas de grade em volta, redondas, de todos os 
tamanho:; ............................ feitio de marco 6~000 
lisas ou lavradas sem grade........ » n 1$600 

SE. 

Serpentinas de duas ou tres luzes, tendo ocas
tiçal lavrado ou liso pés redondos 
ou quadrados..................... ~ 
dito dito de íl;;uras .............. . 

TA. 

par 

Taboleiros com grade em volta..... . . . . . . . . . . . )) do marco 
lisos sem grade ......••..•......... 

TE. 

Terrinas ou sopeiras para mesa lavradas ou 
lisas ....•.....•......•..........•••.... 

TH. 

44nooo 
sosooo 

85000 

Thuribulo e na vetas ........................... feitio do par 32~000 

UR.. 

Urna para agua quente ....................... . 6$000 

Pedras preciosas. 

AM. 

Amethistas que occupem o espaço de 4 linhas. Vale 
6 >> •• 

8 )) . ~ 
)) )) 10 >> ... 

)) :12 >> •• 
)) )) :1.4 >> •• 

)) i6 H. • 

)) )) :1.8 )),, 

)l 20 )) .. 
)) 22 )),, 

)• 2t n ... 



- ------~-- _.._~-·-----

EXECUTIVO. 

A.G. 

Aguas marinhas, e topasios. 

Pedra que o c cu pc o espaç.o de i li n h;t ............ . 
)) )) 2 .......... ' .. 

" )) 4 ............ . 
• 6 • . ........... . 

)) • 8 » ............ . 

" to • . .......... . . ~~ . . . . . . . . ... . 
• i4 ' .........•.. 
• 16 • . ......•..... 
• 18 b ••••••••••••• 

)) 20 ,, ...•......... 
)) ~2 .•...••..•... 
)) 24 " ............ . 

Brilhantes. 

BR. 

Brilhantes miudns, que pesem d\? 80 a iOO em 
i quilate .. 

de W a 60 ditos .... 
rlc 40 a 30 
de 20 a 30 

que pesem t quilate ...•................ 
i )) e i gráo ..•.......•.•. 
i )) e 2 )) ................. 
i )) e 3 )) ···&··········· 
2 )) .. ~ ............ ' ......... 

z 2 )) e i gráo .............. 
)) 2 )) e 2 )l "••············· 

)) 2 )) e 3 )) ........... ..... 
3 )) ······················· 

)) 3 )) e 1 grào .............. 
3 )) e 2 )) ··············· 3 )) e 3 )) .............. 

)) &, )) ...................... 
)) 4 )) e i grão .............. 

)l 4 }) e 2 )) ............... 
4 )) e ,) )) ................ 
n )> ....................... 
5 )) e i grão ............ 
5 )) e 2 )> .. . . . . ~ ...... 
5 )) e 3 )) ................. 
6 .................... ,. 
6 )) e 1 grão ••........... 
I) )) e 2 )) ....... , ....... 
6 )) e 3 )) ····· . ., ........ 
7 )) . ~ ...................... 
7 )) e i grão ..•........... ,. 

)) e 2 )) o a'"'••••••••••• 
7 )) e 3 )) .............. <!.< 

8 )) ............. "' . ~ . ' ..... 

t27 

Yalc ~õOO 
)) 2~000 

" 

)! 

)> 

12~000 
30HOOO 
56~000 
90,~000 
!32~000 
!82HOOO 
240f,\OOO 
300ff000 
380~000 
462~000 
t><J25000 

406000 
ZOJ$000 
2·i.f>OOO 
28EOOO 
30Jj000 
42Jj000 
6onooo 
8:Hl000 

J05f!OOO 
t32rooo 
i62j)OOO 
1!Ji5Jj000 
23iJiiOOO 
270tiQOO 
312~000 
:;m~ooo 
fF.Oãf)OOO 
M)u~OOO 
!)10~000 
õ674'$000 
627~000 
690,000 
7õ6 000 
s2onooo 
897~000 
972~000 

i:OõO~OOO 
1:13!~000 
t :2HS1~000 
1:302~000 
!:392~000 
i :t18õEOOO 
!:08!~000 
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CR. 

Crystaes amarellos. 

Um que occupe o espaço de i linha............... vale 
)) )) 2 ..•...•....••.. 
)) )) )) 3 ••••.•..••••... 
)) )) (i ............... . 
)) 

)) )) 

)) 5 
)) 6 

E~. 

Esmeraldas, saphiras e rubis. 

Uma pedrc'l. de t quilate •................. 
i » c 2 grãos ........... . 

)) i ................... . 
2 n e 2 grãos. . . . . . . . . . . . >> 

3 )) . • • a~ • • • • •• •. • • • o. • • .. 

3 >> c 2 grãos ........... . 
4 .................. . 
4 >> e 2 grãos ...........• 
õ ................... . 
5 >> c 2 grãos ...........•. 

» 6 .................... . 
» 6 n e 2 grãos •••..•....... 
»' 7 •••·•••••·· ......... . 

» 7 n c 2 grãos ...•......... 
» 8 ••• ,,.,,.,,,,,,,.,.,. 
n » 8 >> e 2 grãos ............ . 

9 )) .•••.•..•••.•••..•.•. 
9 >> e 2 grãos •.•......•.. 

)) )) {0 )) .................... . 
Note-se que na ordem das pedras miudas todas as que 

de 2 para cima em quilate seu valor será de 5~000. 

OP. 

Opalas. 

Pedra que occupB o espaço de 

PE 

Perolas finas ..........•....•........•... 

TU. 

Twrquezas. 

i linha vale 
2 
3 
4 
5 
6 

oitava 

Turquczas miudas até 
que tiver 

I linha, !00 ........... . Vale 
i linha ............... .. 

[)200 
~601!1 
i~lOO 
2~200 
3~200 
6~000 

tonooo 
18~000 
28~000 
40MOO 
M~OOO 
70~000 
ss.nooo 

i08SOOO 
1304JOOO 
iõíOOOO 
180~000 
208~000 
2381~000 
2701~000 
304~000 
3í0k!OOO 
378~000 
useooo 
«60~000 

entrarem 

It}OOO 
4~000 
91~000 
~waooo 
50,')000 

iOOJ\!000 

8~000 



----~--~---~---------....--.-~ 

EXECUTIVO. 

Turquczas !lU C li ver 2 linhas............ \'alt t,~OJO 
3 . . • . • • . • • . . • . . . • . . • 2~200 
4 . .. •. . . .. • . . .. . . . .. ~fJ600 
r> .. • • .. • •• • . • • .. • .. i4,E800 
0 . . • . . . • . . . • . . • . . . . . 38~200 

N. B. Todas as joias, que tiverem um só brilhante, pagará cada 
uma de feitio quatro mil réis; de um a dez, dous mil réis; de dez a 
vinte, mil réis; de vinte a trinta, quinhentos réis; de trinta a cin· 
coenta para cima, trezentos réis; além do valor dos brilhantes, 
que para esse fim será chamado o Avaliador do Juizo para dizer os 
c1uilates que tem a joia, e fazer-se conta dellcs pela tabella acima. 

Emquanto ás pedt·as de côres pagará por cada urna de feitio duzen
tos réis além do valor das pedras. 

PO. 

Pornada cu banha em potes ou pucaro' pequenos. duzia 
)) dito ele cryst::tl ou florcc!-

lana ................. . 

QlU. 

Quadros com moldura dourada ou Ill;ldcira fina 

)) 

c Yidro de 30 a ~o pollcga-
das ..................... . 
dito dito de 20 a 30 n 

n de to a 20 ,, 
" ele 10 a iD n 

pintada de 30 a 40 " 
de 2) a 30 )) 
de W a 20 )) 

" de 10 a 1õ pol-

:.m 26{1000 
1skouo 
7~õ00 
45UOO 

161~000 
i050DO 
õ~600 

lcg:uJas ...... _ . . . . . . . • . • 2$800 
)) pintados em panno de GO a 70 pollegadas. 70~080 

rl e f.D a 60 56$000 
de 40 a 50 42~000 

cJ c 30 a 40 ao$000 
de 20 a 30 20~000 
de !O a 20 13~000 
at6 iO ü~UCO 

JY. B. Havendo quadros de :mtorm; classicos ou c;scolns conhecidas 
se lhes dará valor á vista dellcs. 
Quadros eom rnohlura elo foHw, doura(:a c vidro do 

10 ~1 20 potlegn,das ......... . 
dourada e vidro de 1, a iO 
poUegadas ................. . 

vcqucnos de gesso .................•.... 
t'om moldura de metal ...... . 

lii~lE. 

Hcfrescadores acltaroados de l\Iacáo .............. . 
rte folllas rmvcrnizad:1s .....•......•.. 

Helogios de prata ou clomado ordin:~rio para algi-
beira .....•••...•.. 

dn patentr para rlita. 
~ PARTE li. 

um 

fí 

1t$00J 

1~GOO 
$080 swo 

3~800 
1{$000 

12/jOOü 
60~000 
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Helogios de ouro roda Catharina ordinarios para 
dita .......•.......... 

horizontaes, ou cylindros para dito ..... . 
,, de patente ou escapamento de ancora para 

dito ......•................•.......... 
de sol para algibeira dourado ou prateado. 
de cima de mesa sendo inglezes corda 

p:-tra 8 dias ...........•............... 
dita dito com musica ou campainhas ..... 

l> n com fabrica de dar corda todas as 
2q, horas montados em madeira 
O'l pedra ordinaria ...........•• 

,, francezes ou suissos montados 
ordinarios em metal dourado, 
madeira, ou pedra dando horas 
e corda para 8 dias ............ .. 

'' dito, montados em alabastro, 
marmore, ou crystal, ou metal 
dourado ........•........••.... 

em quadros até 1 palmo ................. . 
grandes com moldura dourada 
e musica ..................... . 

de parede e corda para 8 dias ........... . 
n sendo allemão e rodas de páo .• 
>> dito dito com musica e realejo .. 

chama.dos chronometros semelhantes aos 
de algibeira em caixa de prata. 

dito dito em ouro ...................... . 
grandes montados em caixa com agulha 

de rnarear .............•...•....... 
rgguladores em caixa de :1.0 a 12 palmos 

de alto ...................... . 

SA.. 

Sacos de qualquer fazenda para roupa ou papeis .. 
n com fBchadura ou ca-

um 

l) 

deado................................. '' 
Sabonetes ordinarios.............................. duzia 

n finos .•........•.•.....•..•..••....•.... 
Todos estes sabonetes deve entender-se que sejam do 

até agora conhecido. 

Carruagens 

Segeiro. 

CA. 

novas de portas de ~ rodas com 2 as
sentos e almofada, chamadas co~ 
ches, quér seja de abrir ou não 
por cima, e sem arreios ......... . 

ditas da mesma fórma usadas ........ . 
novas e bem almofada pela mesma 

fónna acima ................. . 
l> da mesma fór"ma usadas ....... . 
n de um assento e mesmo com 

outro pequeno com almofada que 
seja de abrir ou não por cima ... . 

dito dito usadas ..................... . 
,, novas e sem almofada ...... . 
'' sem almofada usadas •...... 

uma 

)l 

~OJ$000 
80~000 

uonooo 
!2~000 

80~000 
HO~OOO 

20$000 

~8~000 

!00$000 
!6~000 

!00~000 
801~000 
4~800 

lionooo 
!õOJ$000 
200~000 

300~000 

200~000 

2~800 

n~OOO 
n72o 

2~880 
tamanho 

!:000~000 
!:200~000 

!:400~000 
1:000~000 

! 600~000 
! 000~000 
! liOO~OOO 

840~000 



EXECllTl\'0. 

Carruagens novas em fórma de sociavel.......... uwa 
n n n usadas .... 

Carrinhos de 4 rodas com cabeça novo~ .........•. 
,, >J 4 n ,, ,, usados ......... . 

n 4 sem cabeça novos .......... . 
'' 4 » n usados •........ 
» 2 com cabeça nov(ls .......... . 
n 2 '' n » u~aclos ....•.... 
'' 2 sem cabeça novns .......... . 
" 2 " ,, '' tl~ados ........ . 
bons para crianç:-~s, com 4 rodas ....... . 
ordinarios para crianças, com 4 rodas .. 
ele vime para criança~ ................ . 

J> de mão para conduztr fazendas com 2 
rodas ........................ ·. 

11 11 dito dito com 4 rodas ......... . 
'' com caixão de uma roda para 
C(lnduzir aterro ................. . 

Carroças de 2 rodas sem caixão ................. .. 
de 2 n COITI •••••.•••••.••••••• 
de 4 '' ou sem clle ..... .. 
de 2 '' e eom molas ................. . 
de q, .•.•••••.••..••••• 

..JO. 

Jogos de páo com 2 molas para seges de 2 rodas.... um 
)) com columnas dito dito ..........•.. 

n '' n para seges de 4 rodas. 
molas dito dito ............... .. 

RO. 

Rodas grandes de páo para seges ou carruagens... par 
'' pequenas n dito ................. .. 
n grandes n carroças ..•..•......... 
n pequenas n carros ................ . 

SE. 

Seges de 2 rodas novas e sem arreios............. uma 
" de 2 » usadas •........•.•.•............. 

so. 

Sociaveis de 4 rodas novos, com cabeea de abrir em 
fórma de berlinda eom 2 assentos Uni 

de 4 rodas usados dito dito ............. . 
de 4 " novos com 2 assentos e toldo .. 

'' de 4 '' usados dito dito ............. . 

TU .. 

Traquitanas novas de 4 rodas..................... uma 
,, usadas dito ...••.....•.•.......•... ,, 

i :400~000 
800$(;00 
soo,~ooo 
i.>00$000 
fiOOllOOO 
400ll000 
600~000' 
3õ05000 
tl00.1)HOO 
300J{OOO 
iOOllOOO 

õOIJ:OOO 
!01~000 

6li000 
12UOOO 

MOOO 
64ll000 
80$000 

1ü0lj000 
!20J=,!OOO 
l80ll000 

200ll000 
H'IO,~OOO 
':HOllOOO 
300UOOO 

605000 
406000 
40$000 
3onooo 

700$000 
~00~000 

l :600~~C0) 
t:4oouooo 

600$000 
400$000 

!:400$000 
600~000 



ACTOS no PODEil 

Slrgueiro. 

AL. 

Alamares de rctroz com franja.................... par 
>> c ouro c prata ............... . 

de linha ou algodão .................... . 

A.N. 

Ancoras bordadas... . . . .. .. • . • . . .. . . . . . . . . . .. • . . . urna 

AR. 

Arame coberto do seda ou rctroz................. libra 
de algodão ou linho .......•.•..... 

AT. 

Atacadores de linha ou algodão................... gl'oza 
de retroz ...........••................ 

DA. 

Bandas promptas com borlas ele canotão do ouro 
liso para Brigadeiro até Tenente-
General ................••....•.. 

com borlas dito para l\lajor até 
Coronel ................. , ....... . 

com borlas de canotão ele ouro 
crespo para Brigadeiro até Tenen-
tes-General .•.....•.............. 

com borlas de canotilho de ouro 
ou prata, liso ou crespo para su-
balternos até Capitão ........... . 

promptas com cordões e peras de ouro, 
ou prata sem franja ......•...•........ 

de cinto promptas para militares tecidas 
com ouro ou prata, 
c com alamares do 
fll8Sll10 .••••••.•••••• 

sómente de retroz car
mezlm e prezilha do 
1nesmo .............. . 

'' dito sem ornatos ....... . 
ele retroz carmezim de rede de malha e 

crn peça •.•.....•....•.........•......... 
de lã promptas com borlas para sargentos .. . 
de cinto promptas para dito .............. . 
de rede de malha dito e em peça ......... . 
de seda bordadas de retroz ou matiz para 

capas de seda .......... . 
em setim com ouro ou 

prata, para dito ....... 
ordinarias dito ....•...... 

uma 

uma 

)) 

libra 

uma 
)) 

libra 

par 

~80U 
2~400 
fj300 

6fJOOO 
2~400 

2i~OOO 

20~000 

32~000 

12/jOOO 

8$000 

2~~0 

!2~000 
!6~000 

!6~000 
2J$rJOO 
2J$000 
64$000 

Boaooo 
!00,(;000 
'iO~OOO 



EXEC:UTIVu. 

no. 

Hurias ou p-resilhas do canotilho ou canotito de 
ouro e prata fina para cha-
peo armado.............. onça 

dito dito de seda ou requifc 
para dito •.......•........ 

lle fio de ouro fino grandes ou pequenas 
para qualquer obra ....•..............• 

de canotilho dito .......•...•............ 
de retroz de todos os tamanhos.......... líbra 
de algodão ou linha que serve para cor-

tinas .....•......... o •••••••• , ••••••••• 

notões de tio ou galão de ouro ou prata para 
casacas ou fardas de 
criados............... duzía 

dito dito para vestias 
dito dito ........... .. 

cobertos de retroz para casacas.......... groz:t 
n n )) vestias .......... . 

ou cabello para chimar-
ras ou batinas ...... . 

de metal Hsos para fardas ou casacas .•... 
n para vestias ............. .. 
lavrado' para casacas ........ . 

u vestias ......... . 
de casquinha n eom u pé de metal para 

casacas ........ , ... . 
dito para vestias ..... . 

de metal dourados para fardas do 1•;"tado
maior, Ar til heria , 
Engenheiros, 1\!ari
nha e outras repar-
tições ........ , ..... . 

dito dito, para vestias. 
para Ofticiaes Generaes, 

e fardas de criados da 
Casa Imperial. ..... 

dito Jito para fardetas 
ou ,ialecos .......... . 

Botões de metal redondos nu de guizos brancos 
ou amarello de todos os tamanhos ..... . 

de vidro ...•............................ 
)) lapidados pretrJs .............. . 

de madrcperola com pedras ou sem ellas .. 
)) )) com furos para camizas. 

de linha ou algodão para dito ..•...•..... 
de unha furado sem pé ............•..... 
de sola envernizada .................... . 
de osso ou unha de boi brancos ou pretos 

com pé para fardas ........... . 
para vestias ou polainas de sol-

nados ................•....... o. 

Cazacas bordadas em setim de ouro, prata ou 
rnatiz ....................•.. 

(lo volludo ou velludilho dito. 

3,~200 

fl800 

2~400 
2~560 

:12~000 

3n2oo 

28000 

taooo 
35000 
1~200 

~(!80 
68000 
3aooo 
8~000 
!,~000 

4J$000 
2;~000 

!0~000 
0aooo 

20,~000 

12~000 

2~WO 
MOO 

2aooo 
4Hõoo 
1J$600 
~200 
~240 
~600 

,f$800 

J$400 



ACTUS DU l'ULHm 

Cazacas bordadas em panuo de ouro ou pl'ata 
para qualquer obra ........ . 

Canotilho de ouro fino de bordar e canoUío de 
todos os nu meros para dragonas ... . 

de prata fina da mesma fórma ....... . 
de ouro entrefino .............••..... 
de prata '' .................... . 
de seda preta ou de cores, de todas as 

grossuras ..•••.•.................... 

CH. 

Chapéos armados com galão e pennas para Offi-
ciaes Generaes ............. . 

com borla e presilha de ouro 
ou prata .........• 

dito dito debruado 
de galão ....... .. 

'' e prezilha preta .. . 
Chapas douradas para dragonas sem ornatos ou 

bordados ..... . 
com dito dito .• 

co. 

Cordões de seda ou retroz, em peça e mesmo com 
cachos ou borlas nas 
pontas para barre-

groza 

um 

par 

tinas............... libra 
de todas as grossuras 

ou requifados de al-
godão por dentro ... 

todo de seda ou retroz requifado ..•..... 
'' com borlas e alamares para 

mantos de cavalleiros..... par 
torcidos e entrançados, tranças chatas, 

estreitas e largas de seda ou retroz 
todo de côr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . libra 

Cordões de lã. torcidos ou entrançados, trança 
chata, e cordão com borlas para 
barretina de soldados, ou qualquer 
obra .•.................•......•.... 

de seda para debruar................. ,, 
de lã .•......•..•..... 
de algodão ......•.•.............•.... 

para enfiar vestidos maço 
de :i2 peças, e estas de 
iO varas . . . . . . . . . . . . . . . . maço 

de fio de ouro fino torcido ou en tran-
çado................... onça 

de prata fina dito dito ......... . 
" de ouro ou prata fina com retroz. 

entrefina ou 
falsa com re troz .. 

Curnet::s bordadas or- ouro ou prata............ par 

i$600 

35000 
2~400 
f/)000 
$600 

~800 

80/jOOO 

30~000 

50~000 
:i6fPOOO 

6~000 
!2~000 

16/JOOO 

!0~000 
20$000 

2ílfo000 

16$000 

2~400 
9~000 
2~400 
!!,!200 

~400 

3~000 
2~400 
2t;!OOO 

~800 
2{;000 



L 

-~-~ --------~--~--~ -

EXI<:CUTIVO. 

nn. 

Dragonas promptas para Alferes ou Tenentes 
com bordado liso e franja 
lisa de ouro ou prata fina. 

}l >> dito dito com bordado rico 
e•.franja erespa abrilhan
tada de ouro ou prata 
fina ................•.... 

para Capitães com bordado 
e franja lisa de 
ouro ou prata 
1lna .•.•...... 
com bordado 

rico c a franja crespa 
abrilllan tada de ouro 
ou prata fina ........ . 

para Major ou Tenente
Coronel com bordado e 
franja, e canotão liso de 
ouro ou prata Hna .•.... 

dito dito com bordados 
franja e caixos abrilhan
tados de ouro ou prata ... 

para Coroneis com canotões 
e bordados lisos de prata 
ou ouro ..•...•.•..•..... 

dito dito abrilhantados de 
prata ou ouro ..•••....... 

para Brigadeiro até Tenente 
General com bordados e 
caixos lizos de ouro ou 
prata ................... . 

dito com bordados e caixas 
abrilhantados de ouro ou 
prata •..................• 

Espeguilha de ouro fino ..... : ................ . 
>> de prata, fina ..........•.........•.. 
>> de ouro ou prata falsa tecida com 

fio, ou toda de palheta .•....... 

FA .. 

Fardas ricas bordadas para Brigadeiro até Te-
nente-General ....... 

>> >> de uniforme para Minis-
tros, Camaristas, e mais criados da 
Casa Imperial. ..•.................... 

de meia gala para os Camaristas e mais 
criados da Casa Imperial. ............ 

FI .. 

Fio de ouro fino liso de franja ou de bordar 
de todas as grossuras ....... 

)) crespo dito dito .............. 

par 

)) 

uma 

onça 

36J$000 

70t)OOO 

80~000 

9onooo 
iiO~OOO 

HO~OOO 

i20tfr000 

2$!,00 
2~000 

J$200 

250êfr000 

600~000 

200êfr000 

34$000 
2~WO 



13(; ACTOS DO PODER 

Fio de prata fin~ lisa ........... ,. ........... .. 
» ,, '> crespa dito dito ............ . 
)I de ouro ou prata entrefino de todas as 

grossuras ...........•. 
,, ,, » falso di to .............. . 

Fieira de ouro fino de todos os numeras .•... 
de prata fina dito dito ................ .. 
de ouro ou prata falsa de todos os nu-

meros ...........•.•..•........••.•... 

FR. 

Franja do canotilho de ouro fino ....•.......• 
» de prata fina ..•.......... 

de fio de ouro fino ...•............ , ... 
de prata fina ..........•................ 
de fio de ouro ou prata entrefino de 

todos os nu-
meros ..... . 

).) falsa dito .. .. 
de algodão ou linho até ~ pollegada .. 

') i 
l) 2 

l) )) 3 )) 
11 li para mais ... . 

de seda ou retroz para diversas obras .. . 

FI. 

Fiador prompto para Brigadeiro até Tenente 
General com borla de caixo 
liso ........•........ · · .... · ·. 

n dito de cano tão ............. .. 
» de cordão ou liga com borla de franja 

de fio, ou canotilho .....•... 
com pera sem franja quo ser

vem para Alferes até Tenente
Coronel de linha ou milicias. 

>> de lã para Sargentos ................... . 

F R.. 

Froco fino de 20 varas em peça ...............• 
>> mais grosso dito ...........•......•.•.. 

grosso ;{ pollegada ..................... . 

GA. 

Galão de fio ou palheta de ouro fino de todas as 
larguras .............•... 

» >> de prata dito ........... . 
» tecido ele retroz carmezim e ouro para 

bandas ...... . 
» e Ho de prata. 

de fio de ouro ou prata cntrcfino de 
todas as larguras ................. . 

onça 

)) 

marco 

onça 

vara 

libra· 

um 

peça 
)) 

vara 

onça 

2~10<) 
2nooo 

~800 
S300 

28400 
2J:p000 

i~OOO 

:l$600 
2Jj400 
3J:p000 
2J:p000 

$800 
~300 
$080 
(#20 
$200 
$300 
fj,õOO 

20J':POOO 

iO#OOO 
!6~000 

6J:p000 

1$400 
l$800 
J:piOO 

3~000 
2~~00 

21$400 
2nooo 
J$600 



EXECUTIVO. 

Galão de palheta dito dito entrefina tecido com 
retroz •...•.•....•... 

,, ,, falso tecido com li-
onça 

nha ou algodão ....................... . 
tecido, todo carmezim para bandas...... libra 
de seda côr de ouro ou carmezim, liso ou 

com franja para or-
namentos até ~ pol-
legada ............. . 

)) 

dito dito, até i dita. 
» dito dito, para maior 

largura ....•.•••.•. 
ou cadarço de seda tecido com linha ou 

algodão até Ji polle-

)l 

gada .•...•....•.•.•• 
., ., tecido com linha ou al-

godão até i pollegada .•. 
,, dito dito para maior lar-

gura ........••.......•.. 
de r iço de avi v ar ou debruar seges com i 

ou 2 ourellos ..•••.....••..•.•.... 
., até t poUegada para guarnecer 

seges ••••.•...... 
., t ~ dito dito ....... .. 

2 ~ " JJ n ......... . 
» 3 )) )) » •.•.••••.• 

n para maior largura ............... . 
de lã, linha ou algodüo que servem para 

· silhas ou qualquer obra até 

vara 
» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

137 

J$300 

[;200 
16$000 

~160 
$240 

J$3~0 

.[)080 

$120 

1$280 

fj400 
1}600 

l.J)OOO 
1.J)600 
3~400 

i ~ pollegada.... ,, .J)200 
dito dito até 2 ,,., .. .• . • n J$280 

)) » )) 2 )i )) • • • • • • • • • )) ~(1,00 
» )) 3 ll......... )) $600 

)) » » .i )), • • . ••• • . )) ./1800 
n ,, õ ,,, ...•... · n l~OOO 

)) )l )l 6 )), • . . . . . • • )) 1$200 
N. B. Qualquer destes galões liso, lã, linha, etc. no caso de vi· 

rem em seda correspondente ás mesmas larguras pagará o dobro. 

GO. 

Golas e canhões bordados para fardas do estado-
maior de todas as classes 
até Coronel .••..•....•... 

para Brigadeiro até Te
nente General •...••..•.• 
para Carnaristas •...•.... 
para Guarda Roupas, Mo
ç~s da Camara e mais 
criados .............••.•. 

LA.. 

Lantejoulas de ouro fino de todos os numeros ....•. 
,, de prata dito dito ...................... . 

de ouro entrefina dito ...•.............. 
de prata entrefina ..•••..•.•............. 
de ouro e prata fina dito ...........•.... 

- PARTB Jl. 

para uma 
farda 32~000 

)) )) 60MOO 
)) 60$000 

50~000 

onça 3!)000 
2};:400 
l$000 
fi600 
(!400 

J8 



13S ACTOS DO POIH:n 

Lã para colchão .........•............•..•........ 
>> de bigonia •...•....•......•.....•.......•.•..• 
>> de camelo torcida de todas ws cores ...••.....•. 
>> >> grossa >> •••••••••••••• 

l.atas ou folhas de todas as cores que servem para 
enfeites ou cravação de ourives ......... . 

lUA. 

Manto promplo de eseomilha ou escossia com horlas, 
cordões, ala mares, e placares bor
dados de todas as ordens ......• 

PA. 

Palheta de ouro fino para cobrir ou bordar, de 
todas as larguras ............. .. 

de prata fina dito dito .................. . 
de ouro ou prata falsa de todos os nu-

mero~ ..•...........•..•..........•... 
Pa~samane ou, trena de ouro ou prata ordínaria de 

meia ~té uma pollegada de 
largo ..•................•.•.. 
dito dito para maior largura. 

PE. 

PedrM para bordar de todos· os tamanhos ...•.••.• 
Pennacho~ de todas as cores para barretinas de mili

tares sendo até i palmo. 
" para mais de t; dito ..... 

>> de cequeiro para chapéo ou barrctinas .• 
Pennas brutas finas até :1'2 pollegadas para chapéos. 

ou cabeça de senhoras .......••. 
>> )) para mais de :1'2 pollegadas ..•.. 
finas lisas ou crespas até iO pollegadas 

para chapéosde córtc ou cabeça 
de senhül'a .•.•..........•... 
para mais de H} pollcgadas .... 

PL. 

Placares hordados para man,tas de todas as ordens. 
)t para casacas .............. . 

RE-

Renda de ouro fino de todas as larguras ...... , ... . 
>> de prata dito dito ...................... . 

de ouro ou prata cntmfina ou falsa de 
todas as larguras .....................• 

fiii!iO •. 

arroha 
)) 

libra 

uma 

Ul\1 

onça 

marco 

vara 

groza 

um 

)) 

um 

onç.a 

3olidcn de padres................................ duzia 

2~' 
165000 

Gf:jOOO· 
4~500 

~240 

60~00 

3~000· 
2 'WO 

j~OOO 

;1040 
(;060 

~00' 

15200 
2~000 

i2{1000 

~640· 
!5600 

2~&00 
48000 

12nooo 
6.~000 

2~1iCO 
2E2oo 

{?200 

12~000· 



EXECUTIVO. 

QIHNT.\ SECÇAn. 

J,i)rogas. 

A. 

A brotano macllo . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. libra 
Ahsintllio .............•........................... 
Abeloura . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 
Acafrão ......................................... . 

• dos metacs prep:uado ............•.......• 
ele anti·nonio................. .. . . . . . . . . . . » 
de marte adstringente ................... . 

" ,, apGriente ..................... .. 
Ac:~.frô::t. ................•........................ 
Aêetato de ammonia .......................... .. 

de chumbo crystallizado ............... .. 
de n1orphina........ .• . . . . .. . .. .. . . .. • .. onça 
de potassa................................ libra 
de rnercurio . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 

Acido henzoico... . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onça 
citrico crystallizado....................... libra 
rnuriatico ................................. . 
nitrico puro ........................•...... 
nitroso .....•....................•.....••.. 
oxalico ...•................................ 
sulfurico ..........•..•....•............... 

aromatico ...................... . 
)) diluído ....•.........•............ 

}) sulfuroso ...........•.••...........•....... 
acetico ................................... .. 
acetoso oxigenado.......................... ,, 
antimonioso ...•.....•.•.•................. 
de lin1ão .............•.................... 
de tart_aro ........•.. ~"· .................. . 
enxofr1co .....•...... '\'·•...... . . . . • . . . . . . . . n 
alcoholizado ...........•..•.....•..•...... 
hydro-clllor:ico .......................... .. 
hydro-cyan1co .•............•............. 
marinho ..................•.•....•...•.... 
murialico oxigPnado...................... ,, 
nítrico alcolwlizado ...................... . 
nitroso branco .............••..•.....••. ( 

n dcphlogisticado ................. · ) 
oxalico .............•............•....... 
prussico. . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ,, 
tartarico .....•.............•..........• } 
tartaroso .......................•....•.. 
vitriolico alcolwlizado •. , ...•............ 

Acelgas ••.......•....•.......•................... 
Acetito ammoniacal ............................ .. 

'' de chumho liquido ..•................. , . 
Acintro ............•............................. 
Aconito, raiz e folhas ........................... . 
Acoro, raiz .•.•................................... 
Adragantha gomma ............................ . 
Agarico branco .•........•..•.....•.............• 
Agrimonia •.•.....•.........•............•....... 
Agua de R a bel ...•..............•.•...•.•........ 

~~480 
tH.60 
f;2'le) 

65000 
iMOG 
156 )O 
lj8JO 
1{800 
!:!24') 

iH2oo 
J$400 

!6~000 
2t~OOO 
4,1~80::1 
ipOOO 
2~000 
~400 

2~400 
~600 

3t~200 
lji20 

iljJOO 
1,(400 
ç~l20 
5600 

ii:\500 
i~60J 
25400 
2nwo 
fji20 

2#000 
iHOO 

20~00) 
.t;íü) 
!~600 
1~600 

2~400 

3~:200 
20~000 

2MOO 
2t;:100 
Jj2i0 
L~2;0 
:~íüli 
tH60 
Jj80) 
{{960 
J'j800 
lf.60) 
~2í0 

!(J!.OO 



1~0 ACTOS DO PODER 

Agua dcstnfec_tante de ~abarraque .••...•....•.. 
'' mercunal c a ushca ...................... .. 
>> régia ..........•.•..•••....•..•.....•.•... 
,, de. Caldas em garrafas pequenas ou fras-

quinhos ......•.••.........••...••.•.•..•. 
de Colonia, em caixas de seis vidros •••..•• 

N. B. Vidros communs. 
» de Cologne ......•..•......•..•.•.•....•..• 
>> ferrea em garrafas pequenas ou fraEqui-

nhos ......•..•..•..•.....•.•..•.•..••.... 
'' de flôr, ou flôres de lara1dgeira em frascos 

de medida. 
'' forte ............•.••.•........•••......•• 
» de Inglaterra em garrafas grandes ....... .. 

)) '' '' )J pequenas •••.••.. 
l> Lavanda .....•.••..••...•.••.•••.••.... 

em vidrinhos ................. . 
>> rnelis~a •.•.•..•••.•.•••...••.••.••..•• 
» )) em vidros communs •.•..•••.••• 
>>potassa .••.................••••...•.••.. 
da Rainha, ou da R. de Hungria ...••• ~. 
» » em frasquinhos communs •••.. 
raz •..•....•...... ·, .•..•..••.•.•.•••.•.. 

» rosada, ou de rosas em frascos de me-
dida .......•..••..•..•....•...••.•• 

de Seidlitz em botijas ................... . 
» Seltz ..............••.•........•...•.•• 

vulneraria ......•.•............••........ 
'' n espirituosa ................... . 

Ahurne ............•..•..............•.....•..• 
Alarnbr2 ..•.....•.....•....•.•.....•....••.•.•. 
Alcaçuz, raiz .•.....•..•...........•.....•..... 
Alcali ::~mmoniaco volatil. .........•.•.•....... 

fixo vegetal ..........•....•.....•....... 
» mineral vitriolado ..•.•........••...••.. 

vegetal •.•........••.•...•..•..•.•...•. 
vegetal tartarizado ..................... . 

» com vinagre ... ; .....................•. 
» » vitriolado ........................ . 

volalil concreto ...................... .. 
fluido .•..........•............• 

Alcanfor ......••..............•...•...•.•.•..•. 
,, refin~clo .........•.•................... 

Alcatira gonuna ..•...............•...•...•..... 
Alcohol ........•............................... 

lle a:ecrim .....•.................•••.• 
n alfazema ..........•......•......... 
» etherco ........................... . 

,, » berva cidreira composto ..•....•.... 
lavanda .........•..........•....... 

:: ';> ~i~~!ís~~~: .' .':. ~ .· .' .' ." .':: .': .'::: .': ·.:: ·. ·. ~: 
Alcali a.mmoniaco concreto anima! ............ . 
Alecriln ...........•.•........•...............• 
Alfavaca de cobra •..••...•.................... 
Alfazema ....................•...........•...... 
Alforvas .....•.......•......................... 
Algalia ...................................•... 

,, de gomma elastica ..•.....••.•.•....•.• 
Almccega r1a Inclia .........•...••............ 
Al1nelrãu, raiz ......•..... , ...•................ 

garrafa 
libra 

duzla 
urna 

libra 

duzb 

um 
libra 
uma 

libra 
duzia 
libra 
duzia 
libra. 
libra 
duzia 
libra 

um 
duzia 

libra 

arroba 
libra 

arroba 
libra 

)) 

)) 

arroba 
libra 
onca 

duz"ia 
libra 

2t~400 
f:P800 
~~600 

t)600 
~~600 

!~600 

~()00 

lJ600 
f:P600 

iJ$600 
~800 

ll'l600 
3~200 
ifP200 
iJ$600 
t)800 

iSzOO 
!~600 
fj200 

J)500 
2~000 
2~000 
~200 
~~200 
iJ$200 
$800 

2$400 
~~.200 
~400 
~wo 
J)íOO 
~800 

2$000 
s~oo 

:l$200 
$960 
$800 
1~200 
$800 

if)OOO 
i$200 
:l~600 
2fjOOO 
J[$200 
!~600 
:lfi200 
:l5600 
i,s\200 
J$080 
(H.20 

21!400 
8320 

&,fi800 
25400 
fj't80 

i,~GOO 



---~---~----~----------

EXECUTIVO. 

Alnliscar .......................... , ......•.•.• 
Alquitira gomma .......••.....•.....•. , ..•.... 
Altheia raiz .•....•.•......•....•...•.......... 
Alquermes liquido em vidro .•.........•.•..... 
Alcohol sulfurico ............••...•.•••..•..... 
Aljofar preparado ..•.....••.•...•.............•. 
Aloes socotrino •....•.•...................•.•.. 
Amargo feito em espirito de vinho .....•.•.....• 

>> » em vidros communs •.....•...•... 
Ambar ..•••.•...•.......••••...•...•........... 
Ammonia .•..••...........••....•.•..•.•.••.... 
Ammoniur~to de cobre ammoniacal. ........... . 
Amomo ...•........•........•....•.........••.. 
Angustura ..•.••.•..•.•...•............•...••.. 
Aniz da China .................................. . 

>> estrellado ................................ . 
Anacardo ....•.............•........•.•..••..••. 
Anchuza, raiz ................................. . 
Antimonio diaphoretico usual. ........•........ 
Antihetico de Potorio ...•.............•........ 
Antimonio crú ..•....•.................•....... 

diaphoretic·~ • ~ ..........•....•....•. 
H » JOVIal ..•.•.•... •• ..• ,, ..• 

n :marcial ....•.••..•..•..•. 
» rnuriato ....•.•.•..•.......•......... 

tartarizado .......••.•....•.....••.. 
» vitrificado .......•................... 

Aquilá alba ........•..•...............•..•.•..•. 
Arcano duplicado •••...••.•.••.••.•.••...•....• 

de tartaro .............................• 
Aristoloquia longa, e redonda ................. . 
Arnica flores, e raiz ........................... . 
Arrobe de amoras, e de sabugueiro .........•.•. 
Arsenico branco ..•..•..••.........••.......... 

n vermelho .....•...........•.•...... , .. 
Artemisia ••..............•..............•....•• 
Assafetida ..................................... . 
.Assucar candi •.................•...•..••...... 

de chumbo ..............•••.•..•..... 
» de leite ..........•...........•.•..•... 

rosado ...•.•.....•...•....•.••.•••...•. 
n de saturno .............•....•.....••.. 

Aveia .......................................... . 
Avenca.· .•.......•..................•••••.•.•.. 
Azebre, ou azevrc •.•..•..•...••..•.•..•••.••.•• 

'' soco trino .......................•...... 
Azedas, ou ttzedeiras ........................... . 
Azougue ........•.•.•••..........•..•..•...•..• 

B. 

Bagas de junipero ......•............•.......... 
'' louro ................................ . 
" sitnbro ................•••.....•....... 
"ziJnbro ............•.....•....•.•..... 

11alaustias, ou halaustios ...................... . 
llalsamo de Arceo .... , ........................ . 

catholico •............................ 
d.o commendador .................... . 
divino ...•.•........•........•....... 

onça 
)) 

arrolm 
um 

libra 

)) 

)) 

duzia 
onça 
libra 

}) 

» 
» 

onça 
libra 

)) 

)) 

alqueire 
libra 

Hd. 

81$000 
f)480 

2t}~OO 
f.;f60 

2J$000 
!6./$000 

.f$600 
itl600 
3J$200 
9./$600 

,j'J960 
6J$400 
1)!200 
1$200 

,j'J400 
J$'i00 

l$280 
.f$480 

9$600 
,fJ600 
J$120 

i./$200 
9/(600 
1/$300 
3./$200 
1~600 

J$800 
2~000 
$100 

2NOOO 
lJ480 
lJ400 
{1400 
lJ160 
$:160 
$600 
j$600 
lJ320 
$400 
,j'J960 
,fJ800 
lJ400 

!(;600 
lJ200 
{i600 
$600 
,()120 
J$600 

1)200 
J'H20 
j$200 
.{)200 
fj'iOO 

H)200 
2~100 
2}p400 
2~1!00 
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ll~ls:lmo de enxofre ........................... . 
de anizado ................... . 
de >> terebinthinado ............ . 
de Genoveva ......•..........•........ 
peruviarro, ou do l'crü •......•........ 
de riga ........•.............•........ 

>> sulfureo .............................• 
>> anizndo ...................... . 

» terebinthinado .............. . 
de tolú, ou tolutano ................. . 

» trauma ti co .•••....•.............•... 
embrioniz .•..•..•......•...•......... 

» negro do Fioravante .................• 
» tranquillo ......•••........•......•... 

Barbasco ....•.....•....•.•••••.•...•...•....•. 
Bardana ....•.••.•.••••.............•.•....... 
Barrilha •....•.......•...••.•••.•.............. 
Beccabunga ........•...•...... , ............... . 
ne9_el_lio, ou bdellio .................•.......•• 
BeiJOim ........•.............•...........•..... 

» ordinario .......•..••••....•..........•. 
>> sublirnado .......•••........•..•....•.... 

Baunilha .•..............................•.•... 
Bell<tdona, folhas .....•.•.......•............... 
Bismuth (oxido) ...•.•..............•...•...•.. 
Benedicta laxativa ............................ . 
Benefe .•......................•...•...•........ 
Bezoartico d_e ~urvo ..•..•........•...•........ 

n JOVIal ..........•...••.•. ,, ... ,, .... 
>> mineral •..............•.••.•.••••.. 

Betonica ......•..........•....••...•....•.••... 
Bichos contas ...............••••..•..........•• 
Bollo armenio ..........•..•............•....... 
Borato de soda in1puro ........................ . 

>> n refinado ..•............•........ 
Barragens ...•.......•....•....•.........•....•• 
llrassica marina .....••...........•.......•.••. 
Branco de enfeite ........................•..... 
Brijonla~ raiz .•..............•.•.•.....•....... 
Buglossa ...................................... . 

c. 

Cachundé •...•....•.••......•..••.............. 
Cal de antimonio ............................. . 

n branca de 1\Iercurio ...................... .. 
l) cinzenta de Mercurio ..................... . 
n de pedra ..................••............... 
n negra de .1\'luscate •........•....•............ 
n v~rgem ......•.................•......... } 
n VIVa., .... ,, .. ,, ........•.•..... ··. • .•. · · 

Calamintha montana ......................... .. 
Calan1o aromatico .................•..•....•.... 
Calomelanos turquescos ....................... . 
Calomelanos brutcs .....•.........•..•.....•... 

preparados ..•...••.......•.•••..• 
>> de B.iverio lavados .............. .. 

Calun1ba .•.....•............•••••..•••.••..••. 
Camomilla ...........•••..•••.•.......••.•..... 
Camphora, ou eanfora ......................... . 

libra 

vidro 
libra 

arroba 
libra 

Onça 
libra 

» 
}) 

}) 

arroba 
libra 

)) 

Onça 
libra 

)) 

arroba 
libra 

arroba 
libra 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

f!480 
1~:200 
;)960 

1.~200 
2a4oo 
fj200 
~480 
1~200 
~950 
2~400 
2MOO 
2a4oo 
2iJ40(} 
2~400 
$160 
$(1.00 

3lf200 
w~,oo 
J'$800 
$800 
fJíOO 

t!JOOO 
3{$200 
(;240 
J)400 

2,~400 
i)l60 

8fJOOO 
ifi600 
iJJ600 

J$160 
i)800 

:1,~600 
W1!80 
i)480 
~160 
$240 
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fl240 
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3~200 
./)600 
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(;600 
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2~000 
:l$600 
2~000 
2fJOOO 
i)240 
./)240 
b800 



EXECU'i'lVO. 

Camphora refinaua ..........•.....•........... 
Canatlstula .•.............• · · •. · · · · · · · · · .. · · · · · 
Canella branca ...•..•....•....•......•.......• 

de Ceilão ..........••..........••..... 
>> ordinaria ......••................•.... 

Cantharhtas ...............................•.•.. 
de ~lacáo •..........•.........•..... , 

:C a parrosa azul ..............•.....•..........•.. 
branca ..... -~ .•.........••..•.•.•... 

l> calc-inada •.........•.....•...... · •.• 
Carbonato de ammonia ....................... . 

ferro •...................•...... 
rnagnesia ........•............•. 
potassa .••.........••........•...• 

>> liquido ........•....•.... 
>> soda ....••.•....... · ..•. ···.•.·· 

Cardamomo menor .....••..................... 
Carabé .•..........................•..•.•..•... 
•Cardo santo ..•....•..•......................•.. 
Casca de carvalho ....•.......•...•.......••... 

n d c guaiaco ..........•.......•....•........ 
de páo santo ......•...........••......... 

n peru v ia na. • ..............•••............. 
» dt) rornãs .........•.........•..•.......... 
» de sabugue.iro ..•.....•.•....•.••........•. 

de tarnargueira .....•.....•..•...•......•.. 
» de tarnariz ............................... . 
>l de angustura .............................. . 

Cascarilha, ou cascarilla ....................... .. 
•Castelinhos roxos ...•............•.......•..... 
Castorio ....•.............•.•••...•. ~ ..........• 
Cato ou catechu .................................. . 
Caustico antimonial. .• , ....................... . 

>> lunar •..•.............•....••...•..... 
Cebollas albarrãs, ou alvarrãs •••...•••......... 

>> secas ........................................ . 
>> ern pó ..•• , •.•................. ·~ •..•........ 

Cegude, ou cigude ..•........•.•...............•. 
Celidonia ........•.•.....•....•....•... , •••.•..• 
·Centaura rnenor .............................. .. 
Cerefolio, cerfolho ou cerofolho .•.••..••......• 
Cerude ....•...•........•.•..••••....••. ·. · · •.• · 
Cevada ..•...•..........•....••....•......• : ...• 
Ceroto cala minar ........•.........•....•...... 

n de sabina •..•.............•.........•.••..• 
Cevadilha ....•..••••....•..••.••.•.........•... 
Chamedrios ...............•.•••.••.........••.• 
Chicoria raiz... . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . .......•.• 
Chloreo •........................•.....•....•... 
·Chlorureto de anlimonlo ..................... . 

>> de cal. .................. · ........ . 
Cicuta ..•..........•.................. '<•· •••• 

Cinabrio nativo ............................ . 
Côb8bas, ou cu bebas ........................•.• 
Cobre vitriolado ................ s ............. . 

n an1moniacal .......••..........•.......... 
Coca .......•........•..•....................... 
Cochlearia ...............•................ : ... • 
{;ochonilha....... . . . . . . • . .................... . 
~~~cot~ar: .......•............................ • 

· oqurntidas ...•...................•.......... 

libra 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

duz.ia 
libra 

)) 

alqueire 
Ubra 

)) 

)) 

)) 

)) 

gar:rafa 
J.ibra 

ll 

)I 

iJ$200 
8480 
~800 
!~200 
$400 

2$400 
~~200 
~240 
~320 
1')800 

!1)200 
1)800 
~600 
tJ.i.OO 
fj800 
$800 

ftJ200 
~800 
J)i60 
$120 
$i60 
[}!60 
i~OOO 
{)120 
8120 
!H20 
~!20 

1{J200 
11)000 
8yooo 

tOEOOO 
$210 

3$200 
2{)~000 

õ200 
tJ486 

!fj200 
fJ200 
t)i60 
1$200 
tyl,OO 
f$f.60 

tc2oo 
!tJ200 
lfj2UO 
tJ600 
fJ600 
J\lf60 

!fJ600 
3fJ200 
2fj400 

t)20Q 
4[:l000 
!tJ200 
152~0 

6tJ40@ 
J'j489 
(J480 

65000 
8800 
SS6@ 
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r.ominhos •.. : ••....••............. o •••••••• • • • } libra 
n rusbcos .................. o ••• o •••••••• 

Conchas, ou ossos de ciba o ••••••••••••••••••••• 

Conserva de rosas. o •••••••••••••• o o ••••• o •••••• 

~onsolida Tf!aior .......... o •• o •••••••••••••••••• 

Cornu cerv1 em raspas ....................... . 
>> calcinado ....••.•...•......•...•... o • • • >> 

Coral rubro preparado .... o ••••••••••••••••••••• 

Coral. em pó e preparado ..................... . 
Corallna . . . . • . . ... •. . .• . . o ••••••••••• , •••••••••••• 

Corôa de rei. . . • • . . . . . • .. . . . ........... o • o .... . 

Cremor, ou crystaes de tartaro ...•. o........... » 
>> » )) em pó.... . • . . . . . ., 

Crystaes de tartaro marciaes •....•........•.... 
Crystal mineral ..........•.....•.....•..•...••. 
Crystaes de Venus ...•..• ·· .•.•.....• o........... n 
Crocus martis aperlentis...................... » 
Çumo de alcaçuz.............................. >> 
Çumo expresso de cicuta....................... l) 

Curcuma .•..••.•.......•........••.... o •••••••• 

D. 

Deabelha •.•...•.••.•.. o ••••••••••••••••••••••• 

Dedateira .•.....•...•• o •• o •••••••••••••••••••••• 

Dente de leão, raiz ....................... o .. .. 

Deu to chlorureto de Mercurio ........ o ....... .. 

l) hydro-chlorato de ferro ................ . 
Deutoxido de potassio ......................... .. 
Deutoxido de sodio ....•...••.•......•.••.••..••. 
Deu to sulfato de cobre ........................ . 

» » de ferro ...•........•.......•.•.. 
» >> de Mercurio ................... .. 

Deutoxido de antimonio ................. :: .••..• 
n de mercurio ............................ . 

D~uto. s_ulfureto de .antimonio ................. . 
D1agr1dl0 sulfurado ..................... : ...... .. 
Dictamo deCreta •.. : .............. o .............. . 

Dígitalis, ou digitelo •......•...•.•••..•.•...•.. 
Doçamarga, ou dulcamara .................... : ... 
Doiradinha ••.••. - ................................. . 
Dormideiras ••••.••.•....•••....•.••....•••••••.. 

E. 

Elixir acido de vitriolo ........................ . 
» estomatico de Stougthon .......... o •••••• 

n magnum estomatico em vidros communs. 
, ,, . -paregorico ...•....•....•..•....•..•.•... 

Emetln1a •...............•....•....•...•....••.• 
Emplasto de aquilão gommado ..........••.•... 

,, n menor ...•..••••..•••... 
» Atanazio Lourenço .................. . 
» adhesivo ... o. o •••••••••••••••••••••••• 

» de abisma •...•...•.•...•..•..•..•••.. 
» carminativo de Silvio ................. . 
>> cantharidas .•.....•..•.•...•...•...... 
J> de cicuta .•.•••.•.....•.•....••••..•.• 
" commum .••...........•......•...•..• 
>> confortativo ......•.........••••...... 

J) 

)) 

)) 

arroba 
libra 

» 
» 
)I 

I) 

)) 

» 
)) 

li 

» 
» 
» 

n 
duzia 
libra 
onça 
libra 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

J$400 
J"J48(.l 
J$800 
4')400 
J$240 
4')200 
J$800 
4')800 
$400 
J$320 
$200 
fj400 

1$000 
lf400 
/)210 
$800 
J$400 
2~000 
J$2~0 

lji~O 
$240 
J$160 

1Jj600 
1Jj600 
$400 

3Jj200 
j240 

800 
2/)000 
1Jj200 
1{1600 

J$:120 
30J)OOO 

/)320 
J$240 
J$240 
J$200 
J$400 

iJ$600 
:lfl\600 
1~920 
:1/)600 

:l6fl\000 
f.tp200 
tp600 

2ii\400 
J$600 
{!800 

ifl\600 
4:~000 
:1$200 

fl\600 
J$960 



EXECUTIVO. 

Emplasto contra ruptura ....................... . 
diapaln1a .•.......•....•...•.........•... 
estiptico de Crolio ..................... . 

)) estomatico ...•.•........................ 
manus Dei ............................. . 

)) rneli to to •••.....•.....•....•........•..• 
)) par·acelso .....•....•............•.•.....• 

de rans ......•..........•...•.•.....•.• 
>> >> com mercurio •......•......•..... 
)) de $abão ......•...•....•.............•.. 
n de sperrnacete ......•.•..•........•..... 
)) emoliente •..•..•.•.. , .................. . 
n epispatico ........•.....•••.•.••••••••... 
)) UJercurial. .....•....•.•...•.•.•..•...... 
)) vesicatorio •............•..••••••.. , ..... 
,, de Zacbarias ...••..•...•...........•...• 

Enula campana •..••.••..•.•.•.•••.•••.•••.••.•• 
Enxofre dourado de a.ntimonio •...•.•.••••.•.•••• 

» precipitado •••......•....••.......•.•••. 
» de sublimado ..•.•.......••..•..• ~ •••. 

Escabiosa ••.•••.•..•.............••..........•... 
Esoamonea .••.••.••...•..... , ..••.••.••..•.•.•.•• 
~sc<?r~io ••...•.•.••....•....••.....•••.....•.••.. 

sp1r1to de a.lambre ..•.••.•....•...•.....•.••.... 
,, alecrim •...•......•.........••..•.•... 

alfazema ••..•...........•.....••......• 
» canella .•.•...•...••..••.•......•..•...• 
» cocblearia ••.......•......•...••.•••••.. 
» cornu cervi •.......•..•...•.•..••.••.•. 
» cravo .•..•••..•.............•...••••.•.•. 
>> enxofre .•......•..••..••..•.....•..•.. 
» herva cidreira composta .............. . 
u ll doce •...•••••.....•..•••..•..•.. 
>> hortelã .•.•...•. · •..••..•••...••..•.•.• 
» Iavanda ••.•.......••.•.••.••....•••..• 
» lima ...•.••...••.•.•..•...•.••....••••• 
,, losrna ••.•....•••••••• · ••.....•.•••..•.• 
n Minderere .••...•••••.••...••.••.•.•.•. 
n nitro dul~ificado •••.••.•..••.•.•.•••••. 
, )) doce .••....•.•••..••........••.•. 

» fumante ...••.....•.....•....••. ••• 
» ponta de veado •••••.....•.•.....•..... -. 
)) sal am.noniaco .•.........••...•.••..•. 
n " caustico ..••..•.•..•.... 
" » commum .••.•.•.•••.....•••.....••. 
11 n fumante ••••.•..................... 
n )) marino ..•.••.........•.•........... 
11 n terebin thina . • • . • • . . . . .....••..... 
,, be~ga!Jlota .............................. . 
~' 11 vrnho .•.........•..•.•..•.•••••.••••• 
>> )) vitriolo •...•... , ..................•... 

~sponjas .....••.•••...•....•.....•.••....•....••• 
» preparadas com cera ..•.......•....•..•• 

Essencias em geral (vid. oleos volateis). 
)) etherea balsamica ..•.•.•..•.•..•..••.••.• 

Estoraque celamita .............•.•..•..•••••..•• 
>> liquido ...••.........•.•.•....•.••..•..•• 

Ether acetico ..........•....•...••.••.........•.• 
J> muriatico •.•.••........•....••....••...• 

nítrico ...••.•.•...•..•••..•...•...•....• 
» sulfurico ..•.•..•.....•.•.•.•..•..•...•.. 

- PARTE II. 

iMi 

libra !~200 
)) ~960 

!~200 
!~600 

)) $960 
~800 

)) 8960 
)) ~800 

!~600 
)) ~600 

ifi.200 
)) ~800 
)) 4~000 
)) !~600 
)) !1~000 
)) ~800 
)) 8~00 
)) 2iõ60 
» 600 
)) !60 
)) ~24() 
» ü~OOO 
~ 8240 
)) (!800 
» 1~200 , 11$600 
» i~200 
)) 8960 
I) 8800 
J) ~~600 
11 ~400 
D 1.4$200 
» ~960 

11 f 600 
I) !~600 
Jl !~600 
)) !~200 
)) !~200 
~) :1.~600 
» !~600 
)) 8600 
» 1800 
» 800 
lJ 960 
» J$400 
)) J$400 
)) ~!,00 
9) ~200 
)) !3600 
') 1~000 
') .t)400 
)) 1~000 
') 33200 

)) 33200 
)) ~600 
)) 3600 
)) 21;(400 
)) 2~400 

lô600 
)) 2~400 
19 



AG'fOS OU PODEI\ 

Etl.ter iulfurico alcoholizado .....•............•... 
u n vltriolico ...................... . 

Ethiope amare!! o ....................•............. 
n mineral .•...............•.•.............. 
n per se ........................•......•... 

Euforbio, ou euphorbio .......................... . 
iExtracto de aconito ............................ . 

alcaçuz ..•..•.••..........•...•....•. 
almeirão .......•..•.........• ·~ .... . 
bellaclona ......................... . 
barragens •........•...•....•.•...... 

" cardo santo ..•••.•.•. o o ••••••••••••••• 

l> cathartico .. o ••••••• o •••••••••••••••• 

, catholico. o •••••••••••••••••••••••••• 

u ~entaura menor .................... . 
cicuta ................................ . 
coloquintidas composto .••..•••...••. 
furnaria •.....•.•.••.•..•••.••..•.... 
gencianna .•............•.•.......... 
hera terrestre ..............•...••... 

,, helleboro negro ..•.•....•........•.. 
losna ..•...•.........•...........•.•. 

» marroios brancos .......•............ 
meinendro .......•..•.....•..•....... 

'~ opio ....................... , ........ . 
pá o-brazil ... , .....•......•.......... 
(JUassía •...•.••.......•.............. 
quina ....•...•.•.•.•......•.•........ 
rathania ....•............•.......... 
rega!iz, ou regoliz .................. . 
rhuibarbo .....••.•......••••.•••.... 
saturno .....•.• , •.•••••.•..•...••... 
taráxaco ............................ . 
trifolio fibrino ..................... . 

F. 

Farinhas peitoraes .....•...............•••••...... 
Fel ela terra ..•..•..........• , ..••..••.••....•.•.. 
I<' erro preparado •...•.•.••.•......••.......•.•.... 

J> vitriolado •...•.•. ,, ••...•.•....••..•...•... 
'' :unmoniacal •••.•••..••••••..••..•..•••..•.. 
>> tartarisado •.••••••......••.•••••..••.••.••. 

Fígado ele enxofre .•..•.•.....•..•.•••. , .•.••..•.. 
Flores ammoniacaes de cobre ...•.•.•••..•...••... 

libra ~$6140 
)) 2~400 

2~00~ 
)) :1$600 

aazoo 
$600 

!6$000 
)J $400 

2$400 
9$600 
2.fJ400 
3$200 

!2$000 
{2$000 

)} 3$200 
2/!000 

!2$000 
2}JOOO 

» 4$800 
3$200 
6$400 

}) 3~200 
21$400 

)) 2$400 
!6fi000 
!$600 

)) !6$000 
6.fJl,OO 
6$400 

)) J$400 
8$000 

J$!,00 
2$400 
4$800 

3(;200 
f}200 
J$800 
J)800 

n marciaes de sal ammoniaco................. )) 

t.fJ600 
{~000 
:1$600 
6$400 
:1$600 
6$400 >l de antimonio .•.....•..•..•..••••.•...•••.. 

>> arnica ................................... • •. '> 
beijoiln ....••••....•.•. , . . . . . . . • . . . . . • . . . onça 
horragens................................ libra 
huxo ..............•.................•.... 
Enxofre •..•...•..••..•.•••...•••.•..•... 
hypcric:to ......•................... · .. ·. 
lingua de vacca ...........•.... · ....... . 
rnalvas.................................. ,, 
noz- rn oscada ................•.......•.... 

" papoulas .........•......••.•...•.......• 
sabugueiro .................•..•......... 

'' de ti I, de titia, tilhas, de tilhola ........ o •• 

viola~, ou violetas...................... '' 

lj400 
!fJOOO 

J"j400 
/jíOO 
$:160 
fjíOO 
J$400 
1)320 

61)400 
J)320 
.tJ300 
$500 
~o o 



L 
1 Lf 

EXECUTIVO. 

Flores de zinco ..•................................ 
Folhas de bcnefe ................................ . 

fnncho ..•.........•............•......... 
lingua devacca ....................... .. 
louro ..............•...............•...... 

n n;orangueiro ..•................. -.•...... 
Foliculos de senne .............................. . 
Fragaria .........................•............... 
Fumaria, ou Fumitcrra, ou fumo da terra ........ . 

G. 

Galanga, raiz ........••.•.......•.....•.......•.. 
qall1~s pretas ...•••..•••••.........•...•......... 
bencrana ...................•...•..•.........•... 
Gilbarbcira, raiz ................................. . 
Gingibre amarella, e branca .............•........ 

» em pó •••••.••.••.•..•••••..••.••...••••. 
Gorniha adragantha .•.•......•...........•.•.•... 

alcatira, ou alquitira .........•......•... 
amrnoniaco ..•.........•................ 

n arabia, ou ar::tbiga ....................•.. 
assafetida .................•............. 
bdellio, ou bedellio .................... . 
caranha ................................ . 
de cajú ............................••.... 

,, eopal ................................... . 
,, elenli ..............................•...• 
n galbano •...•.................•.......... 

gTaxa ...........•....................... 
n gata .............................•....... 
» guaraco .......•.•............•.....•.... 

hedera .....•....•.....•.......•......•.. 
,, jatubà ..................•................ 

kino ..•....•...............•...•........ 
lacca ..............•.......•....•........ 
myrrha •.............•.....•.•..•........ 
opopànaco, ou opoponax ............... . 
de páo santo ..........•••............... 
de peixe .•.....•...•.........•.....•... 
I'úil1 •.•.•••••••••.•••.•••••••••.••..••••. 
saga peno ........•...•....•..........•.. 
sandaracha ....•......................... 
sarcocola ..•....................•..•..... 
tragacan tha ...•......................•.. 

Grar;ma.~~.t~~~~.":: ::::::: ~: :~ ::::::::::::::::::: 
Gratia, probaturn ................................ . 
Greda ....•.................... ·. · .. • · · · · · · · · · · · · · 

>> preparada ..•.................•............ 
Grude de peixe ........••........•....•....•...... 
~uaiaco. razurarlo .......•........................ 
Guarana ..•...............................•.....• 

lll. 

Helleboro branco ........................... . 
» negro •............••.•................ 

Hera terrestre ......•.............•.......•....... 

libra 

)) 

)) 

)) 

vidro 
libra 

arroba 
libra 

14i 

6f>400 
~160 
4}240 
~300 
~200 
tj240 

ltj200 
ti240 
#240 

~600 
~400 
~!60 
ll\240 
~24.0 
M80 
1$800 
J1800 
4'1800 
~300 
~600 
~800 
ll\600 
~120 
~240 
fjl20 
~960 
li480 

ill\600 
ll\800 
~800 
~240 

2Sõ6o 
fj800 
fj640 
fj800 
$800 

2$4(10 
i$600 
$800 
jHOO 
~800 
1}800 
~200 
$100 
fj240 
$120 
f}'l,80 

25'lOO 
2fj400 
2t$000 

t;'i.OO 
t;lJ.OO 
,~2iü 



AC'l'OS D.O PODER 

Herva britanla, raiz .•••...•....••..•....•........ 
)I cidreira ....•.....•....•.•.•..••.•......•.... 
>I crina~ •...•.......•.••......••..•.••.... ·••. 
>> dellaleíra, digitalis, didaleira, dígitello ..... 
>I doce .•.•....•.•.••.. · ...........••••.•...•.. 
>I lJ estrellada ..•...........•.....•.....•••. 
>> escabiosa ..•........•.•.•...•..•.••••.•.•.. 
>I escordio, ou scordio .............•••........ 
>I futnaria •....•...•...•.....•••....•.•.•.... 
» lon1brigueira .•.•........••.•..•.•.•..•..... 
li molarinha ••••••...••....••.•..•.••....••.. 
~ terrestre ...•.••.•.••••.•.•.•.••.••..•.....•• 

Hervinha ........................................ . 
Hortelã pimenta .•.•.••.•.•••••••..•••••..••.••.• 
Hydro chlorato de baryta ...................... .. 
Hydriotato de potassa ........................... . 
Hydro chlorato de ammoniaco ••.••••••••••••••••. 

,, )) de cal ...•.........•.••.....••••• 
Hypericão .•.•••••••••••••••••••.•••••.••• • •• • • • • • 
Hysopo •.•. ...................................... , . 

I. 

libra 

)) 

)) 

arroba 
libra 

» 
» 
» 
)I 

» 
» 

» 
» 
)) , 
)) 

» 
» 

Incenso........................................... libra 
Incerados para feridas............................ duzia 
I nula can1pana... . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • . . . • . • • •• • libra 
Iodeo.......................... •• . .• • • • • • • • • . . . . . onça 
lpecacuanha • . . •. . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • . • • • arroba 

>> ern pó............................... libra 
Iva arthetica .••.••••••••. , • • . • . . • • • . . • • • • • • • . . • • onça 

J. 

Jacin thos preparados •...•••••••••••.•••.•.•• · • •. • 
Jalapa ••.•. · .•.•.•. , .••. ,, •.•• , ••••••.•••••...••••• 

>> em pó .•.•....•••••••••••••.••••••••• ~ •••• 
Jujubas ......•.••••......••..•••• • ...••.. •. • ·• • · • 
;un~o cheiroso ................. ·~····~··· •.• ··••·• 

un1pero, bagas ........................... • • • • • • • • 

K. 

» 
» 

)I ,, 
Jl 

Kerrnes mineral........ . • . .• . • • . . . • • • . . . . . • . • • • . • libra 
>, vegetal •• ,................................ n 

L. 

L'ã philosopbica ................................. . 
Labaça, raiz .••.......•...................... ; ... . 
Ladano •..••....•..•....•........................ 
Lapatho agudo, raiz ..•.... · ........•.......•...... 
Laudano opiado ••••..••.••••••......•....••••..•. 

>> liquido .........••.••.......•....•...... 
Lavanda ••.•..•...•............••.....•.......... 
Leite de erJxofre ....•..•.••...........•........... 
Le-roy purgante n.o i em garrafas de libra ..... . 

)) n. 0 2 )) )) ..... . 
n.o 3 )) ..... . 
n. o 4 n n •••••• 

'l vomitivo ............................. • • · · 

onça 
libra 

)) 

)) 

:trroba 
libra 
urrn 

)) 

#160, 
~203 
fi~OO 
l$2i0 

35200 
~wo 
J)UO 
tw~o 

r40 48:) 
'200 

$240 
J$320 
{)1!80 

6$WO 
41800 

480 
~~200 
$2~0 
a2~o 

6200 
1~200. 
~400 
~6i0 

!2~800 
:1~920 
~400 

3$200 
fJ800 
~~600 
~MO 
$600 
J'1200 

2f!õ60 
:1J'1ti00 

ijWO 
J)i60 
$800 
{)!60 

{6í$000 
61)100 
2$400 
$500 

:1t)600 
2,~400 
3}:!200 
4f:IOOO 

$800 



EXECUTIVO. 

L~chcn island~co .••. , •• ,, •..•.••.•.•••.•.•..••.•• 
L teor ammomacal com vinagre ...••...••...•.•... 

n anodino .........................•..••..••. 
Lignum crucis. . ..•.•.•••.....•.•...•.•••....... 
Lilio de paracelso ...••.•...••.....•...•••.•....•• 
Linhaça ...•.•••••..•..•..•.....••.•..••.••.••.... 
Linimento de sabão .•..•..............•••....•.•... 

» saponacio ...........••.•....•.•....... 
n opiado •..•...••. ~ ••••.••••.••..•.•.... 

Lirio florentino, ou de Florença •...............•. 
n rôxo ......••••.......•. · .. • .. • · · · · · · · · · · ••· 

Losna .•......••.......••...••.......•.....•...... 
·Lupulo .......................................... . 

lU. 

1\'Iaçãs de cypreste ••.•..••••.••. , •••.••••••... ,.,. 
lVIacella galega, ou marcella ..................... . 
1\facis, ou massa .•••..............••......•....... 
.Madreperola em conchas ......................... . 

>> preparada .................•....•... 
Magisterio de bismutllo ......................... .. 

» de enxofre ......•...........•...•..... 
Magnesia alva ...•.•..••••......•.•..•.•.••••.•... 

u c~lcinada . . . • . • . . • • • • . . . . . . • . . . • . • . . . ( 
» caustica .... , ..•..............•.....•• f 

Malva ...•.••..• , ..•.••.....•••.•.•••.••.......•.. 
1\lalvarisco, raiz ..• , •••• , ..••.••••.....•....•....• 
·Manganez .........•......•••..•...•..•.....••.... 
1\fangerona .....•......••...... ·, ......•.•..••..•• 
Manná •......•.......••••....••...••••..•......... 

>> em lagrimas •..••••..••..•.••...........• 
Manteiga de antimonio ......................... .. 

>> >> cacáo .....•.....•.•....•..•.•..... 
1\farroios brancos ...•..•.......•.....•.... , •....•. 
1\lanstruços ..•...•..•..............•.....•......• 
l\Iatricaria •.•.•......•...................•....... 
Mechoacão ............•...•..••..•.....••......•. 
Meimendro raiz, e folhas ......••....•..•..•...•.. 
!\'lei ....•....•...................•......•........• 

>> de mercuriaes ...••..................••....•. 
>> .r.osado •......••.••.........•......•.•. ~ ....•. 

l\leliioto •.••....•...•.••.•.......•..........•.... 
l\'Ielissa .....•.••....••...................•... : ..• 
Mercurio ••....•...•.•.................•.......... 

calcinado •...••...........•........... 
n per si ...................... . 

>> doce ...••......................•...... 
>> rnuriato precipitado ................ .. 

nitrado rubro, ou mercurio precipitado 
rubro .....•..•..•.....•.. · ..... . 

precipitado branco ............... " ... 
>> sublimado corrosivo .... · .......•...... 

Mera preta ....•...•.............•••.............. 
1\lezereão.............................. . ......•.. 
.Millofolio, milfolha, ou milfolllo ..............••• 
Milipedes ••....................•....•............ 
1\lirabolanos ...............•.........•........... 
.l\lyrrha .....•.................................... 
.Molarinha, llerva •.•.•.......••.......•.....•....• 

Hhra 
» 

J) 

» 
» 

" » 
» 

)I 

J) 

» 

'I) 

" 
» 

}) 

)) 

arroba 
libra 

!'> 

JJ 

J} 

)) 

)) 

)) 

li 

)) 

)) 

)) 

)} 

onça 
)) 

libra 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

~60 
!/5200 
2~000 
J$~80 

6J$í00 
tHOO 
~~280 
~~280 

2!õ60 480 
320 

J$i60 
lJ240 

J$i20 
J$2~0 

65400 
$800 

24$400 
1$400 
J$600 
J$600 
2~400 

. J$i60 
2/$'f00 

J$200 
82~0 
$480 
fi800 

3J$200 
3~200 

fj240 
~240 

i60 
J$400 
$2~0 
J$100 
~J$000 
~800 
$3:20 
J$200 
fi600 

lfj600 
iJ$600 
lf$600 
:1~600 

if$600 
if$600 
IS600 

J$WO 
J$240 
J$400 
{)800 
$480 
J$640 
fj240 



ACros no Pourm 

:Muriato 1l1~ ammonia, e de ferro.................. JiiJra 
,, antimonio sublimado ................ . 

HK>OO 
3~200 
6MOO 
iS2oo 
:tb600 
2t)OOO 
fS6')0 
3$200 
~~600 

'' lJaryta .............................. . 
n cal ................................. . 
n ferro ammoniacat. ..•. , ............. . 
'' mcrcurio sublimado ............... . 

n :n precipitado................ ,, 
oxygcnado de antimonio ........•.•••. 

,, " de n1crcurio ..............• 
?!Iurta., .....••..•...•.•.........................• 
Murtinllos ...•....•••..•.............••.•...•.•.. 
Musgo de Corsega, ou coralino ....•...••....••.... 

~240 
j}2W 
~800 
$360 » islandico ....•...•.....•.....•............. 

Mustarda em grão................................ arroba 15600 

N. 

Nitrato de mercurio vermelho ..•..•....•....•.... 
' potassa puro ..•......•....•............ 
• prata fundid(t .•....•••••.•.•.......••. 

Nitro de prata .......•.......•..• -t' •••••••••••••• 

., puro ............••.••..•................... 
Noz de galhas ...•......•.....•.•• , •.•.........•.. 

n mogcada .......•..••.............•...•...... 
» vomica ..................................... . 

o. 

Olhos de alamo~ ou choupo ................... .. 
• • carangueijos •...•...•.•......•• , •..•... 
, , , preparados ................ . 

Oleados para feridas ........•..••.•..•• , .•..••..• 
Oleo de assucenas .......•••....•..........•..•• ,. 

, alambre ................••..•..••..•.•.•• 
" alcaparras ....•....•........••.....••••.• 

amendoas amargas, e doces .•.....•.•..... 
,. , apparicio ................................ . 

» bagas de louro ....•.•..•..........••..... 
» expresso •......•...........•.••. 

., buxo ..•.•..........•...•..••....•....•.. 
, cera ...••••....................•....•.•.. 
» cicuta •••...•......•....•.••..•........•. 

, confortativo ..•••.••.....................••.. 
-» de copaiva, ou de copalmva ................ . 

> croton tiglium ......................... .. 
, golfãos ...•..........•.........•..•..••.... 

llypericão composto ..................... . 
» jasmin ......•.......•.................•.. 

Í~~T;:~. ~~-~i~·e·~~.~ t.i:~ ~ .!\~~:~. :::~~:: .... 
» ladrilhos ....••......•............•....•.. 
» li rio ...•......... ·· .•....•....•..........• 
» rnac'illla ...........•........•...•......... 
> ITiainona ...•.......•......•.•.......•...• 

expresso ..........•....•.......• 
~ nozes ...•...•........•.•.•.•..•..•....... 
» noz moscada expresso ................... . 
, ouro ..••....•...••....••.....•.•.•.•..•• 
• palrna christi ...•..•.....•...........••.• 

expresso ..•......•..•...•.. 

libra 1~600 
fjíOO 

20$000 
20fj000 

J)400 
J$WO 

2$400 
J$800 

a1oo 
J$í00 
J$800 

duzia §.~200 
libra tJSOO 

~~600 
J$800 
J$480 
J$800 
J$800 

lJ$600 
~~ 

38200 
• J$800 
!J$920 

1):1.60 
!5600 

f!80() 
./)800 
tJ800 
$400 
S800 

itJ600 
J$800 
~800 
J$f00 
;)600 
J$'1,00 

:t0$00() 
8/)000 
$100 
tJôOO 



--~~ ~----......... --....------------ -·----
EXECUTIVO. 

()Jeo ue pctruleo ................................ . 
ricino ..•....... · •. · · · • · · • · · · · · · · · · · · · · · · · 

expresso •...........•......••..•.... 
sabão ................ ·· ... •············•• 
terebin thina ............................ . 
vacas louras •............•............... 
vitriolo ..•............... · •..•.. · ·. · · ·. ,. 
vola.til de ahsinthio .................... . 

• alecrin1 .......................... . 
» alfazerna ..............•...•..•.... 
» aniz ................•..........•. 

» estrellado ...•......•.......... 
• arruda ....•...................... 
» caieput. ..................•....•.. 
» cancHa ...... ..._~-· ........ -.... •. ,-,...-·;-;·· ...... . 

casca de Jàranja ................. . 
" lllna .••......•.......•... 

• • limão ...••.....•..•..•... 
·» cominhos ....................... ... 
» cravo .....•.........•...•......... 
" flôr de larangcira ................ . 
" funcho ...•.........•.••..•..•.... 
• h erva doce .•..•...•.•.•.•..•.•... 
• hortelã pimenta ................ .. 

vulgar ..•....•.....•...... 
• jasmins .....•.•..........•...•. , . 
• junip.ero .........................•.. 
• Iavanda ........•..............•.• 
• Iosna .......................••.... 
» noz mosca da ......•..............• 
» ourégão, ou de ou regos ...•.•..... 
» páo santo ............•......•.•...• 
~ poejos .•......•................•.• 
» rosas ...........•..•.......•...... 
• sabina ....................•...•..•. 
) salva ....•.............•..•..•.•.. 
» sassafraz .......•.........•.....••.• 
» tasna tanasia •.•...... , .......... . 

do tomilho.. DU thymo ............ • ·: .· .. 
de vergarnota •..••. •..• : ... .....•.... 

Opio· .•..............•......•....•............•... 
» purificadro ..•..•........•.•........•........ 

Opodcldoch .............•.....................••.. 
Osso de ciha ...•.........................•........ 
Ourégão, ou regos ........................•.••.... 
Ouro pin1enta .....................•.•...•..•..•.. 
Oxido de ::mtimonio hranco ..................... . 

de estanho marcial ......... . 
o ferro ...........•........•... 
sulfuretado ................. . 
l1ydro sulfurado alaranjado. 

vermelho ... 
semivitrificado .............• 
suhlim:'.do .................. . 
vitrificado ................. . 

de arsenico.. . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
)) sulfurado amarello ........... . 

bisinutho ......•............•.......... 
cinzento de mcrcurio ..................... . 
de mercurio amarello ................... .. 

vern1elho ......•.•..•..•..•.. 

J;H 

l:tllrn H1600, 
flOO· 600 

2~~00· 
[p6~0 
fj800 
~l20 
8~000 
8{)000 
!~200 
61)000 
6t>OOO 
8{)000· 
6EOOO 
6~000 
6l!OOO 
6~000 
65000 
6~000· 
6~000· 

46~000· 
(j,J)OOO 
6~000· 
!2~000 
12~000 

GJ'!OOO 
2~000 
{~200 
8~000 

20~000 
8#600 

onça 5800 
libra snooo 

.101)000 
8~000· 
8~000 
8/)000 
6~000 
8~000 
6[)000 
ssooo 

vidro 
!61)000 

fj180 
libra t)í8(\ 

/)160 
fj400 
~~200 
9l!600 
i(J600 
fjl20 

2.fj560 
2f!~60 
:1.~600 
6fl400 
l!800 
f.!J,OO· 
[JíOO 
MOO 

31)200 
21)000 
1n6oo 



...... ,. 

{52 .ACTOS DO l'O[}ER 

Oxido de mercurio vermelho pelo fogo ..•....... 
n vermelho de ferro ...........•............ 
» de manganez •........•.........•.......... 
» negro de mercurio .......•...........••... 

de zinco sublimado ...................... .. 

P. 

Panacêa mercnrial ...•..•..........•............. 
Páo campeclle .•...••.•........•.....••....•...... 

:n rhodes ..................................... ... 
:n santo rasurado .•.•...•.•.•.......•......•... 

Pa parraz .•••.• • • • .. • .. · . · •....•......•....... , •.. 
Papoulas brancas .•.•...........•.....••.......•• 

)) rubras ...••..••...•............•.....•. 
Parietaria .. •• • •..•. •. · · · .......•.•.....••........ 
Pastilhas de cheiro para l;Joca ................... .. 

» » perfume ................ . 
Pé de leão, e sua raiz •.•..........•.••..•.•.•..•.• 
Pechúrim ....•.•.......•......••...••.•...••.•... 
Pedra caleminar ..•.•......•........•.•.......... 

)) hematites ..•..•••...•............•••.•..... 
hume ...••..••..•.......•...•....•.•....•. 
iman ..•..••.....•.•.•..•..•.............. 
infernal .•..••.•....•.....•..••.......•...• 
lipes ....•..••..•...•..••....•...•.....••.. " 

n lunar ..••.••....••..•.•..•...•...•....... '. 
J) pon1es ••........•.......................... 

Peonia .•....•... · ..... · ..•....•.••.......•....... 
Pez de Borgonha .•..•••..•...•...•.....•...•..... 
Phosphoro .......•.••...•..•.........•....•.•..... 
Phosphato de soda ...........••.....•....•...... 
Pilulas ant'acidas de curvo ..................... . 

benedictas .•••..•.•••..........•......... 
catharticas ..•................•........... 
coquias ..•.•.•........................... 
de farnilia .........•..........•.......•.• 

» de saude do doutor Franch.; ......•..•... 
Pimenta de Jamaica .............................. . 

}) longa •.......... · .•........• , .......•..•.. 
Pin1pinel\a ...................................... . 
Pi retro, raiz .........•.....•............ · ........ . 
Pivides de marmellos .•...................•..•.... 
Poaia •..•...•...•.....•... ··· · ·. ··· ·· ·· ····· .... · 

n em pó ........•... • .. ·.·· ......... ··· ...•. · 
Poejos ...•..•.•.......•......................•... 
Poligala .•.........•..........•....•.........•.... 
Polipodio de carvalho .•...•...........•......•.•. 
Pomada de Garon em pequenos boiões .•.••........ 
Pomada mercurial ......... , ................•..... 
Ponta de veado calcinada ...................... . 

>> em raspas ..............•......... 
Pós adstringentes ......•......................... 

antimoniaes .............................. . 

)) 

)) 

de arJroba .•.......•...•...........•...... 
» Jarnes ..........................•...... 
,) Joannes .....•................•.......... 
n marfim queimado ...............•....... 
)) seidlitz em caixinha .................... . 

;Soda ........... · · · · · ·· ··• 

libra 20ncJ()o 
fiGOn 
f\200 

tn6oo 
Ga4oo 

2nooo 
arroba f.~tiOO 
libra 3;~200 

5075 
~600 
fl400 
~320 

)) lH20 
&,no o o 
tn6oo 

)) $2W 
f~40 

600 
)) ~800 

arroba i~200 
libra f.$000 

20$000 
~240 

20~000 
ll $i60 
}) ~000 
» ~~80 

onça ~P800 
libra $800 
onça !~600 

$640 
7l ~800 

uma 
$800 
l'J040 
~O !O 

libra i~200 
. !~200 

}) f-1240 
)) J$800 
» nwo 

arroba !2f.l800 
libra il\920 

)) f-1240 
$800 

)) $~00 
duzia ~~800 
libra 2$560 

$:200 
J$240 
~800 

61$400 
f200 

6$400 
ffj600 

)) f/.240 
duzia 8,~000 

8~000 



Potassu.. 1 •••• •• •• • • • • • • • • . • • • • • • • • ••• • • • . • • • • • libr~ 
caustica ............................ . 

)) itnpura .............. · ............... . 
Prata nitr:da ......•.......................... 
Prcc1pitarlo amarello ...•........................ 

branco .................... · .......... . 
per se ................................ . 
rubro ................................ . 

Prol o chlorureto de .Mercurio............ . ... . 
Sulfureto de antimonin ................ . 

'' de l\Iercurio ................. . 
Protoxido de l\Iercnrio ... :...... . ............ . 

de zinco ............................ . 
l)ulrnonaria.............. .. . . . . . . ............. . 
Purgante tonico............................... villro 

Q. 

Q nassi::t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I i bra 

Q~'ina· . :~~ . 1~~~~~:~~::::::: ·.::: ·• •. •. •• ~ ~ · •. •. ·. ·• ·.: •• •• ~::: 
Quintillio prepara:lo .......................... . 

ll. 

ftabão rustico.................................. libra 
Raiz de aipo ................................... · 

'' al!neirão .............................. . 
'> ancbusa ............................... . 
)) altheia ........ : ..................•..... 
» angelica .............................. . 

>> • asaro ................................ . 
» bardana ............................. . 
'' bistorta .•............................... 
,, borrage rn ...•. , .•....•................. 
» bryonia .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
da cbina ................................ . 
de cynoglossa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
)) colchico .............................. . 
» consolda ............................. . 
)) contraycrva.............. . .. . . .. .. . . . ,, 
» dente de leão .......................... . 
,, enula campana ....................... . 
)) escorcioneira ......................... . 
>J espargo ............................... . 
'' fu'ncho ............................... . 
'' galanga ....•................•........ 
,, gilbarbeir:t ........................... . 
)) grarruna. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
>> grança ..•.......................•.... 
'' herva britanica ...................... . 
'' irnperatoria......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J> 

'' i nula campana ....................... . 
» jalappa ........... , ................... . 
)) junça ..•...................... " ....... . 

>> J> rnalvaiseo............................. )) 
" norça branca .................. , ..... _.. 
n pyrethro ............................. . 
>> rathania ............................ . 

PARTE U. 

~.íOO 

iJICOO 
~200 

20,~00[) 
';?}:!000 
:l)lôCO 

2o,~GOIJ 
ffj600 
21~000 
2!iõ60 
:1,~,600 

!L\uOO 
.5100 
,~:?!~0 

2~000 

;WlO 
;~40() 

t,~noo 
1nm)o 



-\CTOS DO PODER 

Raiz de rlnübarho ..............•........•..•..... 
n ruiva dos tintureiros ................... . 
'' saboeira .............•.....••...•........ 
)) salepo ..................•......•......... 
'' salsa hortense ........................... . 
'' saponaria .............................. . 
n seneca ................................... . 
'' symphito ................................ . 
n taraxacão, ou de taraxaco •.............. 
'' torn1entilla · ............................. . 

'' '' zedoaria ................•............•..• 
Raspas de marfim calcinadas ..................... .. 

ou razuras de guayaco .................... .. 
n rnariim .......•......•......... 
'' pá o sa,n to ......•............••. 
)) ponta de veado .............. . 

Resina de batata ..........•........................ 
'' guayaco ........•....•....•....•....... 
'' jalapa .........................•....... 
'' páo santo .......•...............•....... 
n pinho ....... " .................•..... ·· .. 

Realgal, Realgar, Resalgar ....................... . 
Regaliz, ou Regoliz .......•.•....•......•..•.....• 
Resíduos d'agua forte ........................... . 
Rob (melhor) Xarope anti-siphyiitico .......... ·~· 
Rom ....... : ................•.....•.••............ 
Rosmaninbo •.... -.............. o .............. o .... . 

Rosas .....................•.•....•................ 
Rhuibarb0 .....•.........•..•.•......•........... 
Ruiva à os tintureiros ............................. . 

s. 
Sahina ........................................... . 
Sabão antimoni:Jt ..........•........••..•.......•.. 

n de Starkey. . ....•.•..............•....•.... 
Saboeira .....•.... _ •.....•.......•........•......• 
Sal admiravel de Glauber ......................... . 

amargo .........................•...•........ 
atnrnoniaco .......•.........•..•......•.... 

caustico ....................... . 
cretoso ...•..................•. 
(Je azedas ..•••...............• 
de beijoim ..•....••••.•..••.•. 
n cardo santo ••.•.•...•••.•••• 

'' cathartico amargo ........................... . 
'' de Cbeltenham, vidros de libra .............. . 

~libra ............ , 
,, ,, >> 4 onças .•......... 
,, chumbo ...................•.......•.•........ 
'' de cornu cervi volatil ....................... . 
n '' digestivo de Sylvios. _ ..................... . 
>> '' diuretico ................•.....•............ 
n de duobos ....•.•........•......... ~- .•....... 
» de epson ...•••................................ 
}) essencial de limão ............. , ..•........... 
» ,, )) tartaro .......•............••.... • 
)) de ferro •.•••....•..••....•...•..•............ 
)) fossil •.•••.••.•. ~ ••.•...•••.•......•..•..... 
,. gema .••.••..•.•..•..•.•• , .•...•.•••.•...•.•. 

Libra 15~00 
(!24fl 
~r.;wo 

J.J;:200 
,~240 
lHO() 
~800 
MOO 
H:l-60 
"~240 

H!600 
{:1240 
J'j07õ 
~~600 
~075 
/j240 

2.'!000 
~800 

w~ooo 
[!800 
l$075 
~!J.OO 

)) $075 
/\600 

)) 2,~.wo 
!~600 

•)) &240 
b320 

il\200 
$2W 

li .ntlJ,O 
tfj600 
i$600 

')) 

1'40 >)) 200 
i20 

Mso 
~~200 
if;200 
3~200 

onca l~OOO 
libra h800 

)) ./}!20 
um 33200 

1~600 
1:!800 

libra MOO 
!2~000 
25000 
2/JOOO 

.(:!400 
.{:!120 

. 2$400 
)) J)400 
)) lJ800 

f/~80 
1$480 



iLXECUTIVIJ. 

Sât de alauber . . . . . • • . . . . • . • • . • . • . . . . ......... . 
, de leite .• , ............................ . 

de los na .•.....•.......•................• 
" 1narte ....•................•.....••.•• 
Jltarino barotko ......................... . 

, policresto ...........•.................... 
de ponta de veado volatll ................ .. 

,, " saturno •.....................•........... 
, >> seidlitz .•.•.••....•...................... 
, >> seu ta urea • . • • . .•.•..•..............•... 
J) I) tarlaro. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n j) >> em licor ...•...•••.•......•...... 
>> u víbora-. .....•....•.•...................... 
, volatil de alambre .•..••...•......•......... 

>l arnrnonia •.•...............•...... 
n Inglaterra ...................... . 
" sal arnrnoniaco .................. .. 

Salepo .................•........................ 
Salitre d8 toda a qualidade ...................... . 
Salsaparrilha ................•..•................. 
Salva ........................•.................... 
Sandalos b_ra~cos, e vermelhos. . . . . . . ....•....... 

n cttnnos .....••.......................... 
Sandaraca ••..••..•........•.•.................... 
Sangue de drago •.....•........................... 
S:-~nicula ..•....................................•.. 
Saponaria •.........•...•........•....•.•......... 
Sarro de vinho branco e vermelho ..........••.•. 
Scilla •••......••..•.•.............•......•••..... 

secca ...•.•..•......•.••....•.....•......... 
n >> em pó ..•....•....•..........•......... 

Scordio ......•.•..........•••........•..•....... 
Semente de açafroa .............................. . 

>> alcorovta ...............•.•....•.•... 
'' alexandria ..........•................. 
'' alforvas •••••••......••.•••.••........ 
n bisnaga •..•......•.................... 
n cardo santo ..•.•...............•. , .... 
" cartarno .•......•..................... 
" coca .••.....•••............•.•..•..... 
" coento .•.•...•.•...•.....•.....•.•.... 
'' funcho ........•••.................... 
" linho ....•.............•..•....••••.• 
" malvas .......•.•..................... 

>> " meirnendro ••...•.•................... 
" n1ostarda...... . • . . . . . . • . • .........•. 
n paparraz •.•.•...•.................... 

n >> zaragotoa ....•.......•............•... 
Senne •••...........•.•.••.......•................ 
SerpeJ?taria de Virginia ou virginiana •....••..... 
Sevadilha .•.........................•..••......•. 
S imaruba, ou simarouba ........................ . 
Syrnphito •.•..••.•.••......•...•..•............•• 
8oda .....•..•...................•.....••••••••.... 

>> caustica ....•.........••........•......••... 
>> cretosa ...•...........•....••••.••.•••......• 
" pura .................•.•........•..••.••...• 
" em caixinhas .......••..........•.....•..... 

Solimão •...•...•....•....••...•...•••.•••• , ...••. 
~permacete ..•.............•.•••......•.•••••••..• 
Sub-carbonato de ammonia .......•••..•.•......• 

L 
'1Í 

lib-ra. 

arroba 

libra 

duzia 
libra 

arroba 
libra 

)) 

arroba 
libra 

duzia 
libra 

~200 
i$960 
{)400 
~800 
6~400 
MOO 

u~ooo 
J$400 
$!tO 
~100 
~400 
(1800 

t6nooo 
155000 
1~200 
1{':200 
lfP200 
1~200 
6$000 
lü~OOO 
~240 
~480 

if)OOO 
1)480 
1~600 

J$2!,.0 
~2~0 
{)100 
~200 
~480 

1$200 
$240 
,ffo480 
1,~200 
$600 
$320 
$800 
$8CO 
$480 
~480 
,5480 
J$800 
.j$100 
M80 
J$800 
1~600 
~600 
/$600 
,U700 
t)SOO 
$600 
$640 
$400 

.3~200 
l$200 
ssoo 
$800 

8&000 
lt,\600 
HiOOO 
!,~200 



ACTOS UO l'ODEn 

Sub-carbonato d~& potassa ....................... . 
" 11 >> >> liquido ................ . 
)) " >> socla .•..•......•.•............. 

Sub-llorato Llc soda .............................. . 
n douto-sulfato de .Mcrcurio ................. . 

SuJJ-hydro-sulfato de ::mtimonio ................. . 
n '' sulfnreto snlfuretado de antimonio .. 

Sublimado corrosivo...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n doce .....•.•.........................• 

Sulfato de alumina ............................. . 
n cobre ......•............................ 
n ferro ..•........................•....... 
>> Inagnesia .........•.•••....•..•...•..•.. 
n n1ercurio .....•..................•...... 
n n1orptüna ...........•............•..... 
» potassa ............................... . 
11 qui nino ......................•.•.•..... 
'' soda ...........................•....... 

>> l) zinco ...........................•....... 
Sulfureto de antimonio ........................ . 

arscnico ............................... . 
alcalino ........................•.•..... 
de n1ercurio .......••••...•............• 

» potassa ............•....••........... 
Sumagre .....•....•.......••.....•...... , ....... . 

T. 

Tacamaca, ou tacamahaca ......•....•............ 
Tamargueira, ou tamariz e sua raiz .....•........ 
Tamarindos .•.••....•.••.....•.......•.......... 
Tartaro branco e vermelho .................... .. 

antin1onial ...•..................••.•..... 
chalyheado ..........•................... 
emetico .............................•.... 
marcial soluvel ..•.......•............... 
purificado., ....• ., •.•.....•.............. 
regenerado ...........•.......•.•.....•... 
soluvcl ...•...........•................... 
stibiado .......•............ , ............ . 
tartarizado ................. , .....•....... 

J> vegetal . • . . • . . . . . . . . . . . . . ......•.••..... 
Tartrato acidulo de potassa puro ................ . 

)) antimonial ................. . 
)) de potassa ferruginoso ................... . 

Terra de caparrosa .•..........................•. 
foleada de tartaro ........................ . 

)) )) vegetal .............•............•. 
)) japonica .••....•............•....•......•. 

T~rebinthina fina ..............••...•...•.......•. 
ordinaria ........•.....•......•..... 

Theriaga magna ....•......•.......•...•......... 
'Fhridace ....................... ~ ............•...• 
Thymo .....•..•........................•........ 
Tincal .....•.........•.......................... 

,) refinado ....................•..........•... 
Tintura de alfazema composta ................... . 

>> assafrão ...............•...•......••.•. 
J> • beijoim composta .................... . 

)) >J coral. •.•.•....•....................... 
• opio canforada ......... , ..... . 

libra l;:400 
a8oo 
,t·8oo 
1~480 

2t~t00 
2~~i60 
2Hts60 
1J'f600 

;) 2~G(J0 
arroLa 1~200 
libra ,i:i2ft0 

$800 
$120 

21~000 
o!lça :16;~000 
l1bra ,fi,!iOO 
onea i0$000 
litJra Jl200 

[1320 
M20 
6400 

:1{)600 
41)000 

)) :t.,S6oo 
arroba !~600 

libra ~800 
$400 

)) $200 
arroba 3$~00 
libra tn6oo 

i/)000 
i/)600 
{~000 
tj200 

2$000 
&800 

:f.J')600 
J.$600 
$800 
a200 

Ui600 
:l~OOO 
$800 

2tjOOO 
2f)OOO 
~~uo 
11320 
suo 
~64.0 

onça Mrooo 
libra tro 80 

80 
J.SMO 
!5200 
21)~00 
f$600 
1~6® 



' l.-
C.:?'1 

li:XECUTIVO. 

Tintura tle rllllibarbo ......•................... 
': vinosa de o pio ................•....... 

Tomilho ......................................... . 
Tossi í:1ge1n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Tragacantlla .............•....................... 
T;·evo de charco~; ............................... . 

'' ehriro ..•......... _ ............•....... 
:~r~folio fihrino ................................ . 
1r1ncal .••...••............................... · .. 

'' refinado ............................. .. 
Trociscos de coloquintidas ....................... . 

" curvo ....•......................... 
'' Fiontvante •......................... 
" Hhazes ...............•.............. 

roxos .................................. . 
Turbith, raíz ........ _ ............................ . 

" nlineral .......................... , ... . 
Tussilago ....................................... . 
Tntia ........................................... . 

'' preparl'lda... . . . . . . . . . ..................... . 

v. 

Valeria na svlvestre ............................. . 
Vcronica .. : . ................................. ·. 
''cratro branco .................................. . 

Vib~~·as f~~~~~t~ '.' • .' .'.' .'.'.".' .'.' .'.' .' .'.' .' .'.'.'.·.·.·:.'.'.'. ·:. •• •• •• •• •. ·• 
Vidro tle antimonio .............................. . 
Vinagre ammoniacal. .......................... , 

aron1n.tico ..•.......................... 
colcllieo ..•.•.....•...... , ....•.......... 
de sei lia, ou scillitico ................... . 

)> )) satUI'llO ......................... ," ... . 
Vinho antimonial. .............................. . 

colchico .......•...............•........... 
de antimonio ............................. . 
eJnelico ..•................................. 

" de o pio alcoholico..... . . . . . . . . . . . . . . ..... 

~lf~i~i~~~~~~~~~.· .. · .. · .. · . .-.. :.· .. ·._:_:_· .. · .. · .. · .. ~_:_.·.~ _::: _:: _::::: ~::: ~ :': 
branco .....................•........... 
de cobre ............... , ............... . 
de Jorro .••.•....... , .... , ....•.......... 
1nagnesiano ............................ . 
Jllel'CUI'i:.tl. ............................. . 
de zinco ..•.................•.......•. ,. 

u. 

unguento d11 ~f~J~~~t.~:: .. :: .. :. ::::::::: .. ::::: .. :.: 
:1.postoloru1n ........................... . 
de arthemita ......................... . 

" althra, .•.......................... 
'' alvaiade .......... : ...........•...... 

hazalicão..... . ....................... . 
do hasso...... . ......... . 
de• llt'y(mi:a . . . ...... ·. · 

libra U60ü 

)) 

ü,~~oo 
~210 
.~21:0 
Nsoo 
MOO 
~320 
~680 
t-1~80 
1~~80 

12t~OOO 
srwoo 

i28000 
3S2oo 
8,1000 
2n4oo 
~tsooo 
Jl~Y~O 
flíOfl 
w~oo 

Jj80G 
J)\160 
fi\J60 
fl960 

ifl200 
~6(1,0 
nMo 
~800 
./;18fltl 



1~8 ACTOS DO PODER 

Unguento de condeç.a ............................. . 
desobstruente •..............•........•• 
desopilél;tivo de çumos .....•......••.... 
n1ercurial ............................. . 
naflolitano ....•...........•.....•...... 
nítrico ........•......•....•.........•.• 
nervino ........................•....... 
populeão .......•...................•.•. 

Uva ursi •••...........•...................••.... 

X. 

Xarope de camoez::ts .........•................... 
)) cher1nes ............................. . 
'' era vos llortensc~ .•.......•........•... 
)) gengibre. . ...........•..........••... 
)) rnortinhos .....................•....... 

l> )) rotnãs ...........•..•.................. 
l> rhamno cathartico .............••..... 
)) sorvas ........•.............•.•.. , .... 
l> spina cervina ...............•......... 

» violado roxo .....................•....... 
)I )) solutivo ...............•.....•...• 

z. 

Zedoaria .......•.•..........•.................... 
Zinco sublimado ................•.•.............. 

vitriolado .................•.....•.......... 

SEXTA SECÇÃO. 

libra 

}) 

"' 

)) 

libra 
onça 
libra 

.fJ800 
~800 
~800 

2,~560 
2flÕÔÜ 
1~200 
{:!960 
5800 
S!t,SO 

~800 
bSOO 
.fJ800 
:l~280 
Jj800 
~800 

:l~200 
J'i800 

il;!2tl0 
5800 

:l~200 

ij$600 
1}4,00 
~300 

Obr•as de rnarceneria de qualquer e•pecie. 

A. 

Aparador para sala de jantar, de jacarandá, mogno 
ou qualquer outra madeira fina, de :14, 
palmos para cima, de frente, com pedra 
de marmore, ou tampos da mesma ma
deira, de columnas na frente. ou outro 
qualquer feitio, guarnecido de ornatos 
de n1etal dourado ou bronzeado, com ga
vetas ou ~rasqueiras dr>ntro, para cl1á; vi-
nhos ou licores..... . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . um 400~000 

N. B. Se estes aparadores trouxerem em cima esta. tuas de mar
more ou bronze, serão avaliados em separado por quem pertencer. 
Aparador das mesmas madeiras de :lO a i2 palmos 

de frente, com me110S orn;ttos........... um 300[;000 
das mesmas wadeiras, de 8 a W palmos rle 
frcn te c sem orna tos.... .. .. . .. . .. .. .. .. j SO.UOOO 
das mesmas madeiras nnas, de 7 a 8 pal-
mo> sem ornatos, só com portas o gavetas. 130~000 
de madeira mais ordinaria, de 7 a 8 pal-
mos de frente, e sem omatos...... .. . . . . . 80~000 

)) da mesma madeira ordinaria de 5 a 7 pal-
mos de frente, c sem ornato·s:............ _60~000 

N. B. se). algum destes aparadores trouxer em cima armano com 
portas de v1dro_ou de maflcira, proprios para guarda_r prata, deve-se 
acrescentar mais 50 por cento sobre os seus rcsp::;etlvos valores. 



EXECUTIVO. 

Ap:trador para ornar salas o.ndc se põe relogios, cas
tlçaes, mangas dr; vidro, etc., sendo fl'an
cezes ou á sua imitação, de mogno, ou 
outra qualquer made1ra fina com pedra 
rm cinta, columnas na frente, com or
nato~ de metn.l dourado, de 6 a 7 palmos 
de frente................................ um 
da mesma madeira, com os me.~ntos or
natos e pedra, de 5 a 6 palmos de frente .. 
da mesma qualidade, de ~a l) palmos de 
frente, e com os mesmos ornatos ........ . 
sem ornato, com tampo da me:-~tna 91a.-
deira tina, do o a 7 palmos de frente ..... . 
da mesma qualidade, de 5 a 6 palt~os 
ditos .................................. . 
da mesma qualidade, de ~ a 5 p:llrnos 
dito .................................. . 
de n~adeira mais ordinaria, tampo d11 

)) mesmo e seRi ornato, de 4 a 6 pa!mos de 
frente ................................. . 
inglezcs, ou á stu imitação, de mí)~nd, ou 
outra madeira fina, collocados sohr·e pe
\1lS enrvas, com bustos de metal, on outros 
tf uacsquer orna tos dourados, com pedras 
t'Jll eima, de6 a 8 palmos de frente ..... . 
da mesma qualidade, de 4 a 6 palntos de 
frente ...•..................•........... 
das mesmas madeiras finas e lisos, de 4 a 
6 prrlmos de frrnte ...................... . 
de madeira mais Ot'dinaria, tampo do 
mesmo e .sem ornato, de~ a 6 palmos de 
frente .................•.•..•........... 

70fj000 

60~000 

50~000 

405000 

3i)fJOOO 

30~000 

90/1000 

70~000 

40~000 

20~000 

N. B. Se algum destes aparadores trouxr>.r vi(lro de espelho em 
baixo, couJ() alg-uns costumam trazer; de\·c-sc augmcntar o valor 
do vidro sobre os seus respectivos valores. 

Armarias <1e madeira ordinaria de qualquer rJua!i-
dade, tendo algum gavetão por haixo, 
portas do mesmo, e só com pratrleiras 
dentro, tendo de frente 6 a 7 palmo~, c 
do alto 7 a 9............................ um 
da me::>ma madeira orctinaria, sem ga
vetas, c da mesma qualidade, co111 ~a G 
palmos de fronte, G a 7 de alto ......... . 
de canto, ou cantoneira, madeira ordi
nari:~, portas do mesmo, só com prate-
leiras, de 4 a 5 palmos de frente, 7 a 8 de 
alto.................................... ,, 

» com as mesmas dimensões em tamanho, 
c de madeira superior ................. . 

Arma~ :lo para cama de wadeira, com ornato~ rle 
tal!l:t clourad,,s, sendo ricos ............ . 
p:ua rlita, eom poucos ornatos ......... . 
para ditas, ou cintalhas retlondag ovadas 
on quadrada~. do madeira Hna de 3 a 4 
palmos, que se npplicam em cortinados 
dr camas franceza~ .................... . 
para llambinellas ele portas ou janel!as, 
r~om orna tos de ta lha dourados ......... . 
cJ;:l p:lo par:~. sel!im ..................... . 
para silbao ou seita ..•.....•........•..• 

-'1,0~000 

325000 

2!)$600 

60~000 

2~~000 
:l6tf000 

8~000 
i$800 
2,5200 



i60 ACTOS DO PODER 

Assentos potra Gadeiras em grades de madeira fina~ 
tecidos com rotim, ou palhinha......... um 
estofados e cobertos de qmlcnHT fazenda 
de lã. ou algodão ............ ~ ......... . 
para cadeiras, de crina ................ . 
d~ seda para ditas ..................... . 

Bancas com espelho e prei1aros para fazer a barba, 
com tampas, jarro e bacb para o rosto, 
duas caixas por baixo, uma de rctrete e 
outra com bacia pata banho, sendo de ma
deira fina, e com alguns ornatos, e muito 
rica ..................................... . 
da mesma madeira tarnuem com espelho, 
trazendo menos preparos para a barba, e 
~ó com uma caixa por baixo, e sem or-
natos ..............•..................... 
só com espelho e preparos para a barba, 
tra~endo tam:;a, jarro e bacia, e sendo de 
Inadeira fina ... · ..................•...... 
da mesrna madeira, e so com preparos sim
ples para a barba, e pequeno espelho dentro 
da gaveta .•••...•.......•.............•.. 

tanquinhas proprias para lavar o rosto, sendo de 
madeira fina, e trazendo jarro e bacia 
de louca fina, e alguns vidros para 
agua d'e cheiro, e guarnecido de or-
natos dourados ..................... . 
para o mesmo eft'eito, de mogno ordi
nario, ou outra madeira, louça ordi
naria, e sem ornatos nem vidros ....• 
para servir ao pé da calleceira da 
cama, ou pedestaes francezes, que ser
vem para o mesmo cffeito; sendo de 
madeira fina com pedra em cima, c 
com alguns ornatos ................. . 
de mogno ordinario ou outra ma
deira, sem pedra nem ornatos .•..... 

), de costura, inglezas, ou á sua imita
ção, do wadeira ilna com ornafos, pre
paros dentro de marfim para costurar, 
arranjos para escrever, espelho, sacco 
de seda, etc ......................... . 
da mesma madeiraJ sem preparos para 
escrever, e com menos ornatos ......• 
francczas ou á sua imitacão, de ma
deira fina, columnas na 'frente, es
pelho até 2 palmos, pedra em cima, 
gan·!a com muitos escaninhos, e com 
urn ltos de metal dourado, o muito 
l'icosJ tendo de frente 3 a 4 palmos . 
da meswa madeira, com gaveta e es
pelho até um palmo, sem pedra ucm 
ornatos, tendo de frente 2 palmos .... 

') proprias para tomar banho, com lw
cía ovada de louça fina, 1nadcira de 
me.gno superior, e lC!mpa do mr~:mo ... 

uma 

2$000 

1t\600 
2,)400 
aaoou 

1:?.01~000 

SO~OJD 

60f)OOO 

30~000 

321$000 

W1~'100 

2í/$00J 

!0~00(} 

80~000 

tJOfpOOO 

80$000 



Jo:''~EClJTlVO. 

Bauquiuhas de mogno ordinario, ou outra ma
deira, !Jacia de pó de pedra, e sem 
tainpa ......•........... · .. · ·. • ... ·. 
de culunma no centr·o, chamados de 
pé ele gallo, de mogno, ou outra ma
deira tina, tampo redondo ou ovado, 
de 2 a 3 palmos .................... . 
rle madeira mais ordinaría, e de 2 
a 3 paln1os .............•..... ~ .••.. 

Banquinhos de ruadeira fina com estufados de 
~eda, lã, ou crina, proprias para 
meninos ou senhoras põrem os pés, 
até um palmo d') alto ............. . 
de páo ordinario pintado> ......... . 

llazes ou plainas (lc madeira tina paril rologios, 
ou redomas de vidro, até p:-olr!lO c meio ... 
d:-os mesmas madeiras íillas, para mangas 
de vidro, ou outra qn:llquer co usa ....... . 

" de páo ordinario c pintad:1s .......•..•... 
Bidês ou caixas de rclrelc, a lmitaçilo de pe

quenas commodas, que se abrem pelo tam· 
po, c dentro tem a bacia, de mogno, ou 
outra qualquer madeira Ona, tendo d9 
fl'cnte 2 Yz a 3 palmos, e do alio 3 a li •.••. 
das mcswas m:HJcirtls, e da mesma quali
dade. trazendo bornbas ............•...... 
das mesmas m:-odeira;.;, c dos nW~'.InO.> fci
tins. trndo só 2 a 2% palmos de frru:e, 
e 2% até a rlr alto ........................ . 
das mesmas 111::tdeir:1s Hnas, tendo por 
b~dxo duas Cilixas, UJna de rctrcte, c ou
tra com bacia para han!Jo, c por cima al
gumas gavetas á imitar;rto de com moda ... 
de Jl!0;.\110 ou1illario, ou outra qualquer 
m:1dcira de pouco valor, muito simples, 
~ó com IJaeh de pó de pedra, c de palmo c 
lnei) em quadro ......................... . 

lJiomJJos de grades ele madeira com panuo de 
1o11a envcrnisa.:]os, scnrlo de tamanho 
ordinario ...•............ · ............ . 
maiores c da mesma qualidade ........ . 
dn Clrina veja-se !i.a ~ecNro. 

Berr~CJS de mogno ou outra mar1eir:1 flna, acano~
dos, suspendidos cru colullm:t~;, ou de outro 
<Jna !quer feilio de~ gosto, com armaç;ão c 
uruatus dourado', 1Jo.1 ferragem .......... . 
ele mogno ordinario ou outra qna!quer ma
deira, eom pouco feitio. arlllação simples 
~~sem orn::lto3 nc1u ft>,JT~gCJIS .........•.••. 
de madeira orcliual'ia, com cmba,ladciras. 
sem armação nem ornalo3 ............... . 

C. 

Cabidos <1c madeira fina para sapatos c bolas, 
fL;chados com portas á itnita0âo de arma
no, tendo alguma gaveta .............• 
de mogno ordinario, ~,em portas nem g-a
vetas, que sirvam só p:ua penclnrar S3-

l. 
/{) ( 

patos e botas ......................•..... 
- PARTE Il. 

Hil 

uma WNOOO 

20lJ\00tí 

!2;~000 

l'fll GN1!)0 
[J8:JU 

2~}00Ll 

{,1:1280 
1~U0:) 

'JO,~IJ:)O 

80f,l000 

32,poo 

705000 

s:~ooo 

iR~tlOO 
:JJ;~'JCO 

HO~OOtl 

401)00J 

i2fi00') 

li)J'i0f)p 



ACTOS DO PODER 

Cabidos para o meio de salas para prmdurar 
roupa, sendo de madeira fina e de co-
ltlmna no centro ....................... . 
de madeira ordinaria c muito singelos .. 

>> de preg:u na rwrcde até 4 paltJJO~ ...... . 
" pequeno-; tnrneados p:ua touca dos ..... . 

Cadeiras inglezas ou á su 1 imitação, para ornato 
de ,ala, de nwgno, jacarandá, ou outra 

)) 

)) 

qualqnt'r wadeira Jin:t. :ls:'.cutus de pa-
llíinlla com orna tos de metal ellllJUtido.s, 
de talila üu dourado.~ ........•......... 
das mestnas madeiras, e feitios sendo 
lisas .................................. . 
de mogno onlinario. ou outra qnall}uer 
uwdeic1, üuubem .com palllinha ordi-
naria ..•..............•........•....... 
francezas ou á sua illlita1:<1o, de lllngno, 
ou outra qualguer Jiwdcira su peri0r, 
eom 01 natos de metal dour:1dos ou 
talha, ~n;sentos estufados coberlos de 
seda .......•....................... , ... 
das mesmas maueira~ sem omaios, a,;
sentos cstiJfadus, colwrtos de fazenda de 
1<1, algodão, ou criua ................. . 
das mesmns madeiras com feitio mais 
ligeiro, lisas inlciramenle, a~sentos do 
lllCSillU •••••.••... , ••••.•••••.•.•••••.• • 
de mogno ordinario, ou outra <1ualqucr 
madeira de menor yalor, com pouco fei-
tio, assento de junco gr~Jsso ou tabua ... 
americanas ou á sna imitação de páo, 
pinta das com pintura 11na, com dourados, 
assentos de palhinha .................. . 
da mesma qualidade com pintura mais 
ordinaria, sem dourados .............•. 
de páo, assentos do mesmo, pintadas 
com pinturas finas .................... . 

um 

uma 

)) 

30,)000 
st~ouo 
31~0DO 
~800 

i2~0:)0 

!5~000 

iü$000 

7~000 

7~000 

3~200 
da mesma qualidade, com pintura mais 
ordinaria . . . . . . . . . • . • . • . . . . . • . . . • . • . . . n 2~800 

N. B. Todas estas cadeiras proprias para ornar salas, que. vierem 
com braços, devem pagar mais õO % sobre os seus respectivos va
lores. 

As_cadeiras baixas proprias para senhoras costurarem devem. ser 
avaliadas conforme as cadeiras de sala, segundo os seus respectivos 
feitios; pois que por serem mais baixas não devem por isto ter 
menos valor. 
Cadeira grande com encosto e braços, propria 

para ler, com e.;tante de metal, de qual
quer madeira tlna, assento estofado de 
seda, com ornatos de taliJa, metal, ou 
imbutidos, sendo muito ricas........... uma 
da mesma qualidade e feitio, porém sem 
esta ll te ................................ . 
de qualquer madeira nna, ele encosto 
c braços, assento ele palllinlw, e eom 
menos ornatos .•....................... 
altns, de braços para meninos comerem 
á mesa, sendo de mog~10, ou madeira 
11na ....................•••............. 
para piano com parafuso.:> no centro ele 
mogno, ou madeira fina .............. .. 

60~000 

401$000 

20~000 

20(JOOO 



--~----------

EXECUTIVO. 

Cadeirª de cbarão, com bra~tos ou ser_n elles, 
a'Ssento ~ seda, ou de palllinha, sendn 
ricas................................... uma 
de bambú da China ..•..........•....•. 
de campanha onlinarias, assento de 
couro ou lona •••.......•..••.•..•.•...• 
acharoadas para conduzir pessôas, com 
braços ou sem ellcs, sendo lisas e com 
cortinas ...............•...........•...• 

163 

!8(1000 
6b000 

2$000 

80~COO 

N. B. s~ vier cotn as cortinas hordac!as de ouro, prata, ou seda 
deve o bordado ser ava!indo em scpar;1do. 
Cadeirinhas pequenas para criançns. sendo de 

mog-no, ou outra madeira fina, as-
sentos de palhinha ou seda, com 
alguns ornatos .......•.......•....• 
du lliOSiliO tamanho pintadas com 
tintas finas c dourados, assento de 
palhinha .........•........•........ 
de p;io ordinarias, assentos do rucs
rno, tambem pintadas .•............ 

Camapés devem ser avaliados pelo valor de 4 
cadeiras das que não tem bracos, se
gundo as rospecti v as qualidades, a que 
os mesmos pertencerem. 

Camas francczas, ou á sua imilaç:1o, de mogno, 
ou oulra qualquer rnadrira superior, 
com duas cabeceims á illlitai;:lo de soft1, 
com ornatos de tallla 1Jronzeados, ou de 
metal dourados. de 6 a 7 nalmc,s de 
largo ........... : .•.......... : ......... . 
das mesmas madeiras e da mesma lar
gura, sendo de eolunmas com drws cabe-
ceiras direitas, e CO!ll alg-ul!S ornatos .... 
de mog-no ordinario, ou de outra madeira 
mais inferior sendo lisas c largas ...... . 

» inglczas ou á sua imitação, de mogno, ja-
carandá, ou outra madeira fina, de pila-
res altos torneados, CO!ll ornatos de talha, 
ou de 111etal clourados, com armação de 
marJeira, de 6 a 7 palrnos de larg-o .... , 

inglezas sendo de mogno ordinario, ou 
outra madeira de menos valor, tambem 
de pilares torneado~ sem talha nem or-

uma 

4~000 

300~800 

!00~000 

80~000 

natos, co.m armaeão simples, de 6 a 7 pal-
mos de largo ... :....................... >> 60~000 

N. B. Estas camas inglezas posto sejam ricas, ordinariamente cos
tumam trazer os dous pilares da cabeceira, e a tahoa della inteira
mente lisa, e de madeira mais ordinaria para ser eoberta de seda, ou 
outra fazenda; porém easo trag:-un os 4 pilares, P a cabeceira iguaes 
em omatos, e madeira, á imitação das do paiz, terão !llais o valor de 
80 por eento. 
Camas de madeira inferior muito lisas e ordina

rias, com lastro de lona, sendo largas ..... 
de jacaranctá, ou qualquer outl'a madeira 
1ina, mesmo com alg·uns embutidos ciP ma-
rleira ou marllm, com armação singel!a e 
larga ....•.•...•............ •• ..•.... · ... 
de madeira hra!ICa e muito on!i11arias, 
tambern largas ....•...•....••............ 
de bambú ou á sua imitação, largas •..... 

u rr:a 2.í$000 

60$000 

20$000 
36$000 



ACTOS HO PODEn 

üaHras de' e:.lltipau!Ja sondo de madoil'a superior 

uma 50()000 
;erragorn de latão, lastro de couro ou lona' 
de 0 a 6 palmos de largo ..•.•....••...•... ' 
de madeira OTdinaria, ferragem do ferro, e 
lastro do lona, coiJJ a mesma largura...... :12~000 

E.. B. As camas estreitas de 4 :í. f) palmos, que se denominam de 
8olto1ro, serão avaliada·' pelas largas, diminuindo-se 3() por cento 
dos valiJres já dosJgnaclos seglFlclo as rJnatidades e feitios, ·a que per
tencero:u. 
Capas para colJrir cadeiras do qualquer fazenda de 

linho ou algodão oruinario .............. . 
do couro para cobrir· c:uleil'as ......•.•..• 
para cobrir só as~entos das e:tclc:iras de 
qu;.~lqucr fazenda de liullo ou algodão .... . 

n de couro parao mesmo cffeitli ........... . 
COilliHodas iuglcza~;, ou :i sua imitar:u.o, de jacaran

d:í, uwgno, ou outra madeira preciosa, 
sendo de coln:nna::-, com pedra ou :som ella, 
Jrorllc lJojuda, 6 !Jalmos de frente, 6 ditos 
rle alto, com alguns ornato, ............. . 
da mr:sma qualidade, 5 palmos de frente, 
c 5 di lo~.; de ai to ........................ . 
da lllC ma qualidade, 3 ~ a 4 palmos de 
frente, 4 a 4 ~ de alto ................. .. 

'' de mogno onJinario, ou de outra ma
deira de menos valor, sem columnas nem 
orna los, 30 por cento rnenos dos valores já 
designados conforme o tamanho a que per-
tPncerem. 
fl'ancczas, hamburguezas, on á sua imita
<.;<io, do mogno, ou outra madeira superior, 
con1 pedra ou sem dia, de coJumnas, g·uar-
Hiçües de !lletal dourado, 6 palmos de 
frente, 7 a 8 de alto .................... .. 
'' da mesma qualidade, tendo de frente 

5 a5~ palmos, e 6 a 7 de alto .......... . 
,, cem a palmos de frente, e õ a 6 do alto. 
,, de 4 a 5 ditos de frente e 4 a õ de alto. 
'' que forem inteiramente lisas, c mais 

ordinarias, sem ornatos, monos trinta por 
eento dos valores designados conforme os 
tamanhos, a que pertencerem. 
llUaesquer 1:utras dD jacarandá, ou madsi-
ra de qualidade, que uão sejam muito ricas, 
sendo grandes ......••.•.........•..•... 
moias até 4% palmos de frente ...•....... 
}Jrquonas até 3 lf ditos de frente ........ .. 
de madeir;J. ordinaria, e muito ordinarias 
serào avaliadas pelos valQi'eS designados 
com o abatimento de -íO por cento conforme 

uma it)OOO 
2;$000 

~õOO 
1~000 

90$000 

6~~000 

üO~OOO 

90~000 

70~000 
60t'W0o 
5Ut5000 

50~000 
40/iOOO 
30~000 

o tamanho a que pertencerem. 
Commodas de charão a.tó 2 palmos de alto......... 305000 

)) 3 . . .. . . .. .... 5615000 
,, 4- . • •• • • •• •• • • 9o,nooo 
)) para maior... . • . • . . • . . . . . . 150$000 

N. B. Se qualquer das. eon~modas trouxer. dentro de alguma das 
gavetas preparos de esenvanmha, ou repa.rtlmentos para guardar 
joias, ou p;ua outro eiTeíto, f.erão avaliadas por mais 30 por cento 
~ohre os valores respectivos, ronformc a qualidade a que pertcn-
1'\'rcm. 



EX!iCUTI\Il. 

n. 

neg1 :\o para subir para a cama, (~e qualriucr nla
deira suprrior, trazendo iJitl(: .. : •..•.•.. 

'' da mesma t[lUtlidade wm !Jirle ....... . 
,, de m:vleira mais inferior. e pequenos. 

E. 

EscrivaniJlilas d(~ cscriplorio para escreverem qua
tro pe:->soas, com pé de desarmar, de 
lllu~:no, on outra m::tdeira superior. 
de encostar á parede, pna dnaP. 
pessoas, sendo elas mesn!as maclci-
l'~.':) .......................... " •••••••• 

para uma pe:>soa sen(lo rla mesma 
qualicJ:ulc .....•.. _ .•.•...•.•..... 
com pés á imitação de mesa, e gave
tas, tendo em rima um armario 
com portas de vidro, ou sem elles, e 
repartimentos para papeis, desdo
brando metade do tampo para es
crever, :·e:H1o de u:ogno, ou outra 
madeira superior, e tendo <1- a o pal-
mos de frei! L e ................ "'. .. 

Escrivaninha com pés da mesma qualidr1df~ ele ma
deira, tendo a mesa só urna gaveta. e 
o arrnariu uma só porta, que se abre 
sobre a rne:;a para se escrever, tendo 
de frente 3 a 4 palmo; ......•...... 
para gahinete de senhnra, á imita
tação !Íe mesa com arrnario em 
cima, de 2 a 2 ~lz palmos de alto, 
portas do vidro, tahoa para escrever, 
e na frente uma ou mais gavetas com 
repartiruentos p;ua joias, de mogno, 
ou madríra fi.:a, com alguns orn:tto3, 
dela o nalmos de frente .......•... 
dita da ·n1rsrna qualidade, do 3 a <1-

palmos elo frente, mencs orn:ctos ... 
díta co1n preparo,; de marfim, ou 
madrepcrola na g;weta para cos
turar, guarnecida de ornatos de me-
tal dourados.......... • •.•......•. 

Estantes para livros, ~em costas nem portas, que 
costumam vir desarmadas, tendo 10 
a 12 palrnos de frente, e o Illf~smo de 
alto, e sendo de madeira orclinaria. 
tendo 6 a 7 ditos do frente, c 8 a 9 de 
alto .••.•....•...•.....•..•...••.... 
inglesas, que se penduram na parede 
por cordões, até 4 palmos de frente, 
e o mesmo ele alto ............... . 
de pôr no meio de :'ala para musica 
com pé e colurnna no eentro, :-;cndo 
de madeira fina .................... . 
'' de madeira mais inferior ...... . 
" para duas pessoas e de madrira 

inferior ...........•.............• 
" para quatro ou mais, e da mesma 

rnadeira ............... , ........ . 

nma 

w:; 

40/)000 
2,1-~000 
12NOOO 

~0~000 

f:>Of)OOO 

iOONOOO 

\)0~000 

70/'-ftOOO 

l30HOOO 

38,~000 

28~000 

~0[~000 

20fi000 
WfPOOO 

14-J'-!000 

~4nooo 



{t)fj ACTUS DO PODER 

Estantes para rnis:;al, de jacarandá, oy oulra 
tnadeira fina, embutida de madrepe-
rol:l ou marfim.......... . • . . . • . •••.. 
da mesma qualidade porém lisa ......• 

l' para mi:::sal do madeira inferior e ordi· 
naria ....•........................•.•. 

Frasqueiras de madeiras orrlinarias guarnecidas 
fie chapas de ferro, boa, ferrag-em, 
de 1, a 5 palmos de frente, 2 a 3 de 
alto ............................. . 

Urfla i8~0t;0 
!0~000 

6SOOO 

20~000 
i6~000 rle 3 a 4 ditos de frrnt.c, e 2 de alto. 

de 2 dito~; de frente, e i ~·~de alto, 
ferra~em ordinaria.............. >> 6~000 

N. B. Trazendo frascos serão avaliados separadamente por quem 
pertencer. 

G. 

Gamellas da India de páo pintadas pequenas .• 
>> de páo em bruto de quatro em terno ... 

Guarda-roupas de 2 corpos, de mogno, ou outra 
madeira superior, portas do 
mesmo com taboleiros, ou ga-
vetas de 6 a 7 palmos de frente, 
fO a H de alto, com columnas, 
ou selll ell<IS, e alguns ornatos 
de metal dourados ........... . 

da, mesma qualidude, de õ a 6 
palmos do frente, 9 a iO de 
alto ..............•............ 

• de mogno mais inferior. ou 
outra madeira de menos vAlor, 
de õ a 6 ditos de frente, iO a 

Ulll 

2/$000 
3$200 

2301$000 

180/}000 

U do alto, sem ornatos....... >J 90[;000 
N. B. Os guarda-louças que corres ponderem a estes trastes, devem 

ser avaliados pelos seus respectivos valol'es, não obstante costu
marem trazer no corpo de cima portas de vidros, em razão de 
terem dentro só simples prateleiras. 
Guard1-roupas de um só corpo, das mesmas ma-

deiras superiores com portas 
e gavetas por cima, tendo 
columnas, e ornatos, r> a 6 pal
mos de frente, 7 a 8 de alto ...• 

de madeira mais inferior, e sem 
ornatos .....•..... 

sem gavetas, e dentro 
só com simples pra· 
telciras, 4. a õ pai· 
mos de frente, ô a 7 
de alto ........... . 

t1e senhora, ou guarda-vestidos 
de madeira superior, portas 
de vidros, ou de madeira com 
alguma gaveta, tendo dentro 
cabidos de pendurar os vesti-
dos, de õ a 6 palmos de frente, 
7 a R de alto .....•............ 

um 

)) 

iOO~OOO 

õO~OOO 

32/}000 

!001$000 



L 

EXECUTIVO. 

Guarde.-roupas oos mesmas madeiras, e fci tio, 
não trazendo g·avetas, de&, a õ 

H37 

palmos de frente, 6 a 7 de alto. um 70EOOO 
N. B. Se algum destes guanl:-t-rou pas trouxer nas portas em lugar 

de almofadas de madeira, vidros de espclllo, serão avaliados se
paradamente conforme o seu tamanho. 

J. 

Jogo de bilhar, de mogno, jacarandá, ou outra 
madeira superior, de pés tor
neados e muito hem feito .... 

de fJUalquer Illadcira mais in-
ferior, e de pés clireitos ..... . 

pequeno até 10 palmos de ~orn
primento, e da primeira quali-
dade .....................•... 

dito da scgunrla q1.alidade ••... 
)) de bagatella, de mog-no, ou outra madeira 

fina, guarnecidos de chapas 
de metal, e muito su-
periores ....•.........•... 

)) das mesmas· madeiras e 
muito lisos ......•........ 

~ de gamão e damas, de jacarandá, ou outra 

um 

250~000 

200~000 

HiO,~OOO 
!001,!000 

madeira fina................... 161)000 
da mesma qualidade, sem damas. 12~000 
de qualquer madeira ordinaria 

trazendo damas............... 8~000 
» dito sem damas................. » 6~000 
Quaesquer destes jogos de gamão que trouxerem os seus pertences 

de marfim, serão avaliados separadamente pela tabella que lhes 
corresponder. 

M. 

Marquezas de mogno, jacarandá, ou outra ma
deira fina com encosto 
e assento de palhinha, 
guarnecida de ornatos 
de metal, ou talha dou-
rados .........•........ 

)) tambem de palhinha sendo 
lisa ...•............... 

estofada de cabe li o ...... . 
'' )) de qualquer fa-

zenda de algo
dão, ou linho. 

)) )) com gavetas por baixo e 
Ii:::as .................. . 

'' de madeira ordinaria, e singelas, 
sem ornato algum ............. . 

Madeira de mogno superior, 'ou outra qualquer 
estrangeira, e de qualidade 
rara, em grossura do polle
gada, e palmo quadrado ... 

1
' se vierem com mais ou menos 

grossura serão avaliados 
conforme as pollegadas que 
tiver de grosso por palmo 
quadrado superficialmente. 

uma 120~000 

)) õO(POOO 
)) 64~000 

40~000 

61~000 

!2$000 

palmo ~800 



ACTOS DO JI'ODEB 

Madeira dt• mogno senada em fullla 11na para 
folhear, o palmo quadrado. palmo 

clc ébano da primrir:t r1ua!idade...... arroba 
dita da segunda di ta ................ . 

;rlcsas para jantar cln mogno, .iacaran(!á, ou 
outra madrira superior, 
sendo elasticas, que 
abram até Ji'J palmos, tom 
pés tomcndos........... uma 

de io ató 20 p:\lmo~; ...... 
de ~o ató 215 
de 2J atl) 30 .Jl 

de 30 nt6 3o 
de 3o até 4íJ n ...... . 

dns mesmn~; madeiras íinag 
Si:nn ser eJastica, com 
duas alms, de 9 a to 
palmos rle comprido, 6 a 
7 do largo ............. . 

ou aparadores de meio eir
culo parrr dit.'lS, não 
trazendo abas .. . 

con1 abas ................ . 
de madein ordinaria ~erão 
avaliadas por menos 30 par 
cento dos valores já desi
gnados, conforme os tama
nhos a (rue pertencerem. 

r·,•dondas pat'a o meio de sala, de mogno, 
ou outra qualquer macleit'a 
superior com pedra. ou 
tampo da mesma madeira, 
sustentada em columnas, 
ou de outro qualrruer feitio, 
guarnecida de bustos, ou 
outros qnacsquer ornato5 
de metal, ou tallw. dou
rados, ou bronzeados, c 
mesmo de ornatos imbu
tidos, do 4 a 6 palmos de eir-
curnferencia . . . . . . . . . . . . . . • umn. 

das mesmas mandciras supe-
riores c com os mesmos or-
natos,de 3 a !i, palm'os ........ . 

ditas sendo lisas inteiramente, 
redondas, ou ovadas <le 4 a 
6 pai mos de circumfercncia .. 

,, ,, de 3 a 4 palmos .............. .. 
para jogo com panno, ou sDm elle, de 

madeira superior, collor~ada 
sobre uma, ou mais columnas, 
ou outro qualquer feitio, de 
pés de gosto moderno, com 
guarnições ou ornatos ricos, 
de 4 a n palmos de frente ... 

dita de pés torneados, boa ma
deira, o mesmo tamanho, sem 
guarnições .................. . 

dita da mesma madeira, pés 
direitos, lisas inteiramente, 
até 4 palmos de frrnte ....... . 

f)2QO 
5~i20 
3~200 

iOOHOOO 
!305600 
!605000 
190f}OOO 
220$000 
260~000 

50~000 

20~~000 
2i>~600 

11.0~000 

iOO~OOO 

801'>000 
;sonooo 

80~000 

30~000 

J.saooo 



EXECUTIVO. 

líesai vara chá, ou para ao pé de sofá, de ma
dei,ra superior, tampo do mesmo, com duas 
pequenas abas, de columnas, ou outro 
qualquer feitio de gosto, guarnecidas de 
ornatos de metal, ou talha dourados, ou 
bronzeados, de 4 a õ palmos de frente ..•.. 

ditas das mesmas madeiras e inteirarnen te 
lisas, com o mesmo tamanho ...•.•...•.. 

» francezas, ou sua imitação das mesmas ma
deiras, com pedra, columnas, e alguns 
ornatos, de 6 a 7 palmos de frente ......•. 

11 francezas, ou á sua imitação corno as an~e
cedentes, de õ a 6 palmos de freete e rnmto 
lisas.... • •................•...........•.. 
para almoço, de madeira fina, com duas pe
quenas abas, pés torneados, urna ou duas 
gavetas, 4 a 6 palmos de comprimento ..... 
dita da mesma qualidade, de 3 a 4 palmos 
de mogno ordinario, ou outra madeira de 
menos valor, pés direitos, e o mesmo ta-
Inanho .••.............•..••.......••..•.. 
da mesma qualidade, de 4 a 6 palmos •.. , .• 
de madeira branca, e multo ordinarias, de 
3 a 4 ditos ....•.........•..........•..•...• 
de campanha, para armar sobre tesouras, 
de madeira de boa qualidade, sem gavetas, 
de 4, a 5 palmos de comprimento .•..•.•... 
ditas de madeira multo inferior, e do 
rnesmo tamanho ........••......•....•..•• 

Môchos para pianos de madeira superior com para
fuso no centro, e assento de palhinha ....•. 
de mogno inferior, ou outra madeira, as
sento estofado de carneira, e de parafuso ... 
para botequim, de madeira dita, assento de 
palhinha .......................•...••..... 

Molduras em quadros, ou pedaços para a factura 
dos mesmos, de madeira com ornatos de 
talha dourados, e de 5 pollegadas de 
largo .•..........••..••.......•.•.•.•.•.. 
como as antecedentes de õ a .\ pollegadas 
de largo .........•....•.....••..•......• 
ditas de 4 a 3 ditas ...................... . 
ditas de 3 a 2 ditas ..................... . 
ditas de 2 a f dita ..................... .. 
ditas de qualquer madeira superior, e as 
douradas lisas, serão avaliadas pelos 
valores designados com o abatimento de 
30 por cento, conforme as suas l;uguras. 

o. 

')rnato~ de talha de massa pa.ra guarniçõei em 
cercadura até 2 pollegadas de largo ..•. 
ditos ditos em capiteis, florões, bustos, ou 
outros quaesquer para ornar tr;o.stes .•..•. 
ditos ditos vindo já dourados, serão ava
liados por mais 30 por cento, segundo as 
qualidades a que pertencert>m. 

- PARTI~ H. 

uma H05000 

64~000 

70(JOOO 

30EOOO 
20500ü 

12,)000 
18tJOOO 

)) 8$00l) 

:125000 

65000 

um IG~OOO 

IOl)OOO 

)) 3~000 

palmo 31~200 

)) iN~6o 

duzia 

fi)920 
:1,~280 
l,\640 

/J600 

4~000 
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P. 

Papeleiras de mogno, jacarandá, ou outra madeira 
superior, com gavetas á imitação de com
moda, e por cima, taboa de escrever, e 
repartimentos para papeis, de õ a 6 pal-
mos de frente ............•. ; ...........• 
ditas de madeira mais inferior muito 
singelas e do mesmo tamanho .......... . 
ditas de charão até 3 palmos de frente. 
dita de dito de 3 a 4 ditos .............. . 
dita de dito de t., a 6 ditos ............... . 

Q. 

Quadros já feitos de madeira, dourada~; com es
tampas, vidros de espelho, etc., veja-sr~ 
4.a secção. 

!§. 

Secretaria ing!eza, ou á sua imitação, de mogno, 
jacarandá, ou outra madeira superior, de 
cylindro com gavetas, de columnas, ou 
outros quaesquer ornatos com pedra ou 
sem ella, de õ a 6 palmos de frente, 6 a 7 

uma iüOEOOO 

60EOOO 
26~000 
6õ~OOO 
!30~000 

de alto.................................. uma 200~000 
dita dita da mesma qualidade, de r~ a õ 
palmos de frente, õ a 6 de alto.......... won0oo 
como as antecedentes, de 3 a 4 palmos de 
frente, 4 a õ de alto .................... , iOO.fPOOO 
dita á imitação de commoda, cuja fabrica 
de secretaria está dentro da primeira ga-
veta, com pedra, ou sem ella, das mesmas 
madeiras finas, c com os mesmos ornatos, 
de 5 a 6 palmos de frente, e o mesmo de 
alto. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . HSO~OOO 
frànceza, ou hamburgueza, á imitação de 
guarda-roupa, de qualquer madeira su
perior, com pedra, ou sem ella, muitas 
gavetas, e no centro porta, que abre sobre 
mollas, ou pesos para se escrever, apresen
tando dentro do vão a fabrica de secre
taria, trazendo ornatos de metal dourados, 
tendo de frente õ a 6 palmos, e de alto 
6 a 8 ditos............................... :1.80~000 
dita dita da mesma qualidade, de 4 a i:> 
palmos de frente, õ a 6 de alto........... i30~oqo 

N. B. Se qualquer destas secretarias trouxer em cima arrnarw 
com portas de vidros , ou da mesma mad8ira fina proprios para 
guardar livros, serão a v aliadas por mais 40 por ccn to, segundo os 
seus respectivos valores. · 
Secretaria do meio de sala de mogno, ou outra ma-

deira superior, de duas frentes com 
muitas gavetas, forrada por cima de 
panno fino, ou couro, guarnecida de co-
lumnas, ou outros quaesquer ornatos, de 
6 a 7 palmos de comprimento, 4 a õ de 
largo.................................. . . uma 21>0~000 



EXECUTIVO. 

Sec-retaria do meio de sala Lle mogno inferior, ou 
outra madeira de menos valor com as 
mesmas dimensões e inteiramente lisa. 

Sofás de mogno, ou outra. madeira preciosa, de 
feitio pelo gosto moderno, guarnecido de 
ornatos de mGtal dourado, ou talha na 
mesma madeira, com encosto e assento esto-
fildo do seda, damasco, ou veludo .......... . 
dito dito da mesma qualidade, com as~ento e 
encosto de palhinha ....................... . 
dito dito estofado de cabello, ou crina .....• 
dito dito de qualquer fazenda de linllO, lã, 
ou algodão, e com poncos ornatos ......•... 
dito estofados, que não trouxerem encosto, 
sendo de madeira inferior e muito lisos ... 
uito de madeira 1lna sem encosto, asser1to de 
palhinha fina ........•.•................... 
dito de mogno inferior, ou outra madeira 
do menos valor, p~lhinha ordinaria ........ . 

T. 

Toucador de charão para cima de mesa até palmo 
e meio ............•........•..•........ 
dito dito até 3 palmos ................. . 
de charão á imitação de commoda com 
gavetas, de 4 a õ palmos de frente ...... . 
para gabinete de senhora, á imitação de 
commoda, de madeira superior com mui-
tas gavetinhas na frente, que se abre 
pela tampa, e dentro muitos reparti-
mentos, e espelho, guarnecido de ornatos 
de metal, ou talha, dourados, de 4 a t:i 
palmos de frente .....•................. 
ditos ditos de 3 a 4 di tos dt! frente ..... . 
ditos das me3rnas madeiras finas, sem 
guarnições nem ornatos, e mais simples 
em repartimentos, serélo avaliados por 
menos 30 por cento conforme o tamanho 
a que corresponder. 
ou guarda- joias para gabinete de se
nhora, á imitaç~1o de mesa com gavetas, 
repartimentos, espelho, e pequeno ar
mario em cima de portas de vidro, ou 
madeira, sendo de mogno, ou outra ma
deira fina, de 4 a t:i palmos de frente, 6 a 7 
de alto, comprehendendo-se tambem o 
armario ............................... . 
dito dito da mesma qualidade de 3 a 4 
JJalmos de frente, õ a 6 de alto .......•. 
dito de jornada, á imitaç.ão de caixa com 
pequeno espelho, pre1:aros para toucar, 

uma 

um 

171 

H>U~OOO 

i60>)0GO 

90fi000 
90~000 

61~000 

361~000 

64~000 

4~~000 

20~000 
40~000 

iõO~OO 

90,~000 
60~000 

iOO~OOO 

sonooo 

40~000 
guardar joias, e cscrevet·, sendo de ma
deira superior, de :la 4 palmos de frente. 
dito da mesma qualidade rle 2 a 3 ditos 
de frente............................... 30~000 

Destes mesmos trastes costumam a vir proprios para. homens com 
preparos para a barba, e pequena escripturação, com vidro de 
rspelho. o<> quaes srrão avaliadoR prlos mesmos valores acima. 
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Toucador para cima de mesa com caixa, gavetas, 
e vidro, até 20 pollegadas, comprehen
dendo-se esta medida no maior tamanho, 

)) 

)) 

sendo de mogno, ou outra madeira su-
perior .•............••.............•.... 
dito dito sem caixa ...•................• 
dito dito com caixa e vidro, até 16 polle-
gadas .....•....•.••...•...•...•.......• 
dito dito sem caixa ..•......•.•......•.. 
dito di to com caixa e vidro, até 12 polle-
gadas ...••....•..............•...•.•.•. 
dito dito sem caixa ................... . 
dito dito com caixa e vidro, até 8 polle·· 

um 

)} 

506GOG 
2iJ#000 

(,OJ500(J 
~0$000· 

26,11:000 
!2~000 

gadas.. . • . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 16SOOO 
>> dito dito sem caixa.. . . • . . . . . . . . . . . . .. • >l 6$000 

Os que forem inteiramente lisos, e ordinarios, serão avaliados 
por metade dos valores já designados conforme o tamaNho do vi
dro, a que corresponderem, e os que não trouxerem vidro, se 11l.es 
:fará o abatimento delle, conforme a avaliacão dos vidros avulsos~ 
regulando-se pelo vão do caixilho do toucador. 

OBSERVAÇÃO. 

Todos os moveis estrangeiros costumam ser construidos de madeira 
inferior, e exteriormente folheados de folha fina de mogno supe
rior, ou outra madeiras de qualidade, e no caso de trazerem alguns 
solidos, ou massiços da dita madeira superior, serão avaliados por 
mais ~O por cento conforme as qualidades, e valores a que per
tencerem. 

SETIMA SECÇÃO. 

:Louça., vidros, e chú. 

L OU Ç A. 

A.L. 

Almofarizes de pedra com mão ou sem ella ...... . 

Apparelhos de louça 

AP. 

pó de pedra branca para 
criança ....•.•..•....•...... 
pintada ou esmaltada ...... . 
estampada ou lustrada côr 
de cobre, ou prata •••.••... 
da India ordmarios pintada 
sem ouro para chá, contendo 
!2 chícaras, 12 pires para 
chá, 6 chícaras para choco
Iate, 1 bule, 1 assucareiro_,. 
1 manteigueira, 1 leiteira, 
1 tigella, 3 ou 4 pratos .•.... 
finos, pintados esmaltados, 
ou dourados, para chá, con-

. tendo 2(1. chícaras, 24. pires, 
1 bule, I assu~M~.reiro, l cafe
teira~ I lei te ira, l mantei
gueira , 1 tigella, 4 ou 6 
pratos ..................... . 

um 

)) 

40$00(} 
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Apparelho d~ louça azul de Cantão ~ara mesa 
contendo I~ duz1as de pra
tos sortidos , 12 pratos 
travessos, 2 terrinas com 
pratos para sopa, 2 terri
nas com pratos para mo
lho, 2 saladeiras, 4 pratos 
para forno, 4 pratos para 
guizados com tampa , 4 
manteigueiras de bico, e 
4 saleiros . . . . • • . . . . . . . . . um 70$000 

azul nankim para mesa com 
as mesmas pecas........ 2()0~000 

fina, pintada, esmaltada, ou 
dourada para mesa com 
as mesmas peças. . . . . . . . 300~000 

N. B. Todos estes apparelhos que tiverem mais ou menos peças se 
lhes fará augmento ou diminuicão, segundo os preços que se acham 
leitos de cada peça em separado; etc. 

AR. 

Arieiros de louca pó de pedra, brancos ........• 
'' ,, • pintada, ou esmaltada ..... . 

estampada <9U lustrada côr de 
cobre ou prata .....•....... 

'' preta com lustro ou sem elle. 
AS. 

Assucareiros de louça pó de pedra, brancos ..•. 
)) n pintada, ou esmaltada •.. 

)) 

)) 

)) 

)) 

estampada, ou lustrada 
côr de cobre ou prata. 

preta com lustro ou sem 
elle ........•........... 

da India azul de Cantão .. 
dito dito de Nankim .•... 
da India esmaltados, pin-

tados de qualquer côr, 
e dourados ........... . 

pó de pedra,brancos ou 
pintados com frizo ou 
cercadura dourada ...• 

transparente branca ou 
pintada sem dourado .• 

dito dito com frizo ou 
ramos dourados ...... . 

dito esmaltado ou pintado 
com dourado fino ...... 

da In dia ordinaria pinta da 
sem dourado .....•.•.. 

AZ. 

Azulejos pó de pedra ordinarios brancos ou pin-
tados até t> pollegadas ....................... . 

DA. 

Bacias pó de pedra brancas para barba .•..•..... 
n )) '' de frizo de qualquer côr para 

barba .....•..•..•.. · .••...• 

um 

~ento 

uma 

i)i60 
~320 

1)400 
~280 

i)i40 
~200 

1)400 

1)!,00 
t)õOO 
~800 

2~000 

,fp400 

~õOO 

1~200 

2~400 

$1)00 

~320 

#480 



ACTOS DO PODER 

Bacias pó de pedra pintadas ou esmaltadas para 
barba ........•.........•..... 

estampadas ou lustradas côr 
de cobre ou prata para barba. 

de louça da India azul de cantão para 
barba .........•............ 
dita azul nankim para barba. 
dita esmaltada, pintada de 

qualquel.' côr , e dourada 
para barba ............... . 

de pó de pedra brancas para la v ar ........ . 
de frizo de qualquer côr 

para lavar ............. . 
pintada ou esmaltada para 

lavar •..............••.. 
estampada ou lustrada de 

côr do cob.re ou prata 
para lavar ............. . 

de louça da India azul de Cantão para lavar 
)) azul nankim para lavar ......... . 

da India esmaltada ou pintada, e 
dourada fina para lavar ......... .. 

)) com jarros pó de pedra, pintadas, ou bran-
cas com frizo dourado .......... . 

)) )) de porcellana branca ou pintada 
sern dourado ...........•.......... 

)) dita com frizo ou silva dourada ... 
)) dito pintada, esmaltada ou dou

rada muito fina ..•..........•..... 
para bidet de louça pó de pedra branca ..... 

l> n estampada de qualquer côr •...... 

BO. 

Bvnecos pequenos de barro ordinario .....••..... 
)> de pó de pedra brancos ou pintados para 

menos de i palmo 
de i palmo ...•... 

BU. 

Bules brancos de pó de pedra .................. .. 
n de pó de pedra pintados, ou esmaltados ... . 

estampados ou lustrados côr 
de cobre ou prata .......... . 

" de Jouça preta com lustro ou sem elle ... . 
)) da India ordinaria pintada som 

dourado .•.......•...... 
de barro vermelho fino. 
azul de Cantão ........ . 
azul nankim ......•... 
pintada, esmaltada e 
dourada fina •..•... ,. ..• 

pó de pedra branca ou de côres 
com frisos dourados ...........•... 

» de porcellana .branca ou de côres com frisos, 
· ou silva dourada ............. . 

)) branca ou de côres sem dou-
rado ..•.....•...•.•........•.. 
esmaltada, ou pintada, e dou-
rada fina .....•.•.••••..•...•.. 

uma 

par 

uma 

dnzia 

um 

~720 

~IJ60 

~960 
2~000 

3~000 
~200 

J$300 

~400 

ft800 
(:1800 

2~0UO 

3~000 

3~000 

3E2oo 
4nooo 

iOfiOOO 
:1.5200 
2~400 

~600 

2~lJ,OO 
3a6oo 

~!80 
~280 

J$400 
J$600 

~720 
f600 
~720 

!~4(1.0 

3a2oo 

fj/500 

1$600 

4$800 

3~200 



EXECUTIVO. 

C A.. 

cafeteiras de pó de po1ra brancas ............. .. 
n pinta das ou esmal ta das 

estampadas, ou lustra
das côr de cobre, ou 
prata ........•.......•. 

)) de louça preta com lustro ou sem elle .. 
n da lndia ordinaria pintada sem 

dourado ..•..•..•.•••. 
azul de Cantão ........ 
azul nankim ....•.... 
esmaltada, pintada, e 
dourada fina ........ . 

pó do pedra brancas, ou de 
côrcs com frisos, ou silvas dou-
rarlas ......................... . 

de porcellana branca ou de côres sem 
dourado .................• 
branca ou de côres com 
frisos ou silvas douradas, 
pintada, esmaltada, e dou-
rada fina ........ , .....•... 

CAI. 

Caixas de pó tle pedra brancas, com tampas 
para escovas de den-
tes ou sabão ........ . 

, pintadas, ou esmaltadas 
para o mesmo ........ . 

)) estampadas, ou lustradas 
côr de cobre ou prata 
para o mesmo ......... . 

CA.N. 

Canecas de pó de pedra brancas com bico ou sem 
elle de um e meio 

um 

)) 

175 

~MO 
tpõOO 

i{jOOO 
!~200 

$960 
iJ$600 
21$400 

4J$800 

tn2oo 
1~600 

3J$200 

6~400 

~200 

l$i00 

~600 

quartilho e para menos ~070 
com friso de qualquer 

côr e da mesma me-
dida.................. J$080 

)) n pintadas ou esmaltadas, 
com bico ou sem elle, e 
da mesma medida.... J$!20 

>, estampadas, ou lustradas 
côr de cobre ou prata 
da mesma medida com 
bico ou sem elle..... .fj2(&,0 

>> de louça da India ordinaria da mesma 
fórma acima, e da mesma 
medida ................. ,... uma {:P240 

dita pinta da, esmaltada, ou 
dourada da mesma fórrna.. . J$!i80 

Cangirões, ou canecas grandes de bico de pó 
de pedra brancas para 
medir liquidos de meia 
medida e para mais.... um J$!i00 
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Ca1,1gi rões, ou canecas grandes de friso de qual
quer côr e da mesma 
fórma acima ......... . 

pintados ou esmaltados, e 
corno acima ..... · ..... . 

» grandes estampados ou 
lustrados côr de cobre 
ou prata dito ......... . 

CAS. 

C.astiçaes de louça pó _de pedra brancos ... , .... 
>> >> pmtados ou esmaltados ..•. 
>> estampados, ou lustrados côr 

de cobre ou prata .•....... 
>> da India ordinaria •.......... 
))· )) dita esmaltada, e dourada ... 
>> de alabastro de qualquer côr até U pol-

legadas .•....••..•........•...•..... 

CE . 

um 

par 

)) 

. Cestos de louça pó de pedra brancos para fr·utas. um 
)) dito de friso de qualquer côr 

para frutas............... 11 

dito pintados ou esmaltados 
para frutas .........•..•.• 

)) dita estampada ou lustrada 
côr de cobre ou prata ..... 

>> da India azul de cantão .....•... 
>> >> >> azul Nankirn .......... . 

Chicaras e pires pó de pedra pintadas, ou esmal-
tadas com aza ou sem ella. duzia 

>> dita estampadas ou lustradas 
côr de cobre ou prata com 
aza ou sem ella ......... .. 

de louça preta com aza ou 
sem ella.................. » 

>> de ~ouça da India ordinaria 
pm tadas com aza ou sem 
e lia .•...•.•............... 

>> de louca da India azul cantão 
com 'aza ou sem illa ..... . 

de louca da India azul Nan-
kim ·com aza ou sem ella. n 

» >> de louça da India esmaltada, 
pintadas e douradas finas 
com aza ou sem e lia. . • . • . >> 

>> >> de louça pó de pedra branca 
ou pintada com friso ou 
~ilva dourada, e com aza 
ou sem ella.............. » 

CE. 

Gestos de louça da India esmaltada, e dourada 
fina ....•............•...••••. um 

» pó de pedra branca ou pintada 
com fri~o ou silva dourada .. 

~400 
J$600 

~800 
lfJ600 
36200 

~000 

1$600 

8800 

!1$200 

!~600 
2~000 
3~000 

$8W 



• 
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Cestos da lo~a porcellana hraonc~ ou pintada sém 
dourado ...••..•.. , ......... . 

>> >> porcellana branca com frizos ou 
silvas douradas ............. . 

n dita e~maltada ou pintada e 
dourada fina ...............• 

CHA. 

Chaleir06 p:ua chá de louça da In dia ........•.. 

CHI .. 

um 

)) 

177 

18600 

1~600 

6,~&00 

Chiearas e pires pó de pedra brancas com aza ou 
sem ella... . . • . . .. . . .. . . . . . . duzia 8í80 

» de louça porcellana branca ou 
pintada, sem dourado com aza 
ou sem ella................. 4l1000 

» » de louça porcellana sem pintu.ra 
com frizos ou silvas douradas 
com aza ou sem ella......... 4~800 

» n de louça porcellana pintada es-
maltada e dourada fina com 
aza ou ilem ella..... . .. .. . . • >) !2~000 

co. 

Colh.e11es de louça pó de pedra branca para terri-
nas de sôpa ............. . 

n » ,, de pedra pintadas ou esmal-
tadas para terrinas de 
sôpa .......••............ 

de pedra estampados para 
terrinas de sôpa .••....• 

, >> de pedra brancas para ter-
rinas de molho ............... . 

n pintadas, ou esmaltadas para 
dito ...•......•.............•.. 

)) estampadas dito .............. . 

co. 

Comadres. de louça de qualquer tamanho ..•....... 

CR. 

Cruze~ com pias para';aguabenta de pó de pedra. 
pintadas, ou esmaltadas ..•...... 
estampadas ..•..•.............•. 

ES. 

Escarr~deiras de pó de pedra brancas ...•.......• 
,, » dita de friso de qualquer côr. 
>> n dita pintadas, ou esmaltadas. 
>> dita estamp:tdas, ou lustradas. 

- PARU ll. 

uma fji60 

)) (!3~0 

{6l0 

)) J'jiOO 

~200 
~iOO 

)) s~oo 

)) J$800 
itJ600 
2~400 

f)UO 
fji60 
J$240 
J$320 

23 
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Escarradeiras de louça da India azul, Cantão, pe-
quenas .......•........... 
azul Nankim ditas .•..... 
altas de pé de meza gran
des para mais de 8 polle-
gadas esmaltadas, ou dou
radas finas •.•.•.......... 

Escrevaninhas com arieiro, tinteiro e mais per
t~nces de louça pó de pedra branca. 
dito dito pintadas ou esmaltadas ... 
dito dito estampadas ou lustradas 
côr de cobre ou prata ............. . 

FI. 

uma. j:fr320 
1~960 

4(.000 

~800 
1$200 

1~800 

Figuras de barro. ordinarias pintadas para ornato 
de sala até 2 p~lmos............ $800 
dito dito para mais de 2 palmos 
até 3 ditos........ • . • . . . •• . •• . !~600 

'' )) chamados mandarins da India. ll 12~000 
N. B. Se estas figuras trouxerem mangas se lhe augmcntará 

o valor dellas. · 

FL. 

Floreiros de 5 dedos ou menos brancos de pó 
de pedra .....•...•...................... 
pintados ou esmaltados ................. . 

FO. 

Fogareiros, ou perfumadores de louça da India •.•. 

GA. 

Galheteiros de pó de pedra brancos •..•..........• 

GR. 

Graes ue pedra com m:lo ou sem ella ....•.•....... 

JA. 

Jarros para bacias de louça·pó de pedra brancos. 
dlto de friso de qualquer côr .. 
dito pinta da ou esmaltada .•. 
dito estampada ou lustrada côr 
de cobre ou prata ............ . 

ou moringues para bacias de louça da India 
azul de Cantao ....•.••...•... 
dito azul de Nankim •..•...•. 
dito esma1 tados, pintados ou 

dourados ..................• 

IM. 

Imagens de louça pó de pedra pintadas ou esmalta-
das até um palmo ............. . 

)} dlto dito de mais de um palmo 
até dou,; ........•.............. 

um ~800 
1}600 

~600 

ff800 

ll?OOO 

t~~~o 
1')360 
~480 

~800 

~800 
~~~00 

2~~00 

uma 

• 



L 
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I~XECUTIYO. 

LE. 

Leiteira:'! de pó de pedra brancas ............... . 
ll n '' pintadas, ou esmaltadas. 

» estampada~ ou lustradas 
côr de cobre, ou pra-ta •• 

de louça preta ........................ . 
n da Indla ordinaria pintada sem 

ouro ......................•... 
• dita azul de Cantão ........ .. 

dita azul de Nankim .•....... 
dita esmaltada, pintada,ou dou-
rada fina ................... . 

)> }} pó de pedra branca, ou pintada 
com friso ou silva dourada ... 

de porcellana branca, ou pintada sem 
· dourado ................. . 

Leiteiras de porcellana branca com firisos, ou 
silvas douradas .•...... 

n esmaltada, pintada, e dou-
rada tlna ............. . 

.MA. 

Manteigueiras pó de pedra brancas ........•.... 
'' ditas pintadas ou esmal'tadas .•... 

estampadas ou lustradas côr 
de cobre ou prata ....•... 

de louça preta ................. .. 
)) da India ordinaria pm-

tada sem dourado .... 
da lndia azul de Cantão. 

n da India azul Nankim. 
da India esmaltada, pin

tada e dourada fina ... 
'' pó de pedra branca com 

friso ou silva dourada. 
de porcellana branca ou pintada 

sem dourado ..•...• 
com frisos ou silvas 

douradas ........ . 
esrnaltada, pintada, 
e dourada fina .•... 

de llico para molho, pó de pedra 
brancas ...••........... 

'' de friso de qualquer côr. 
de pó de pedra pintada, ou 

esmaltada ............. . 
n estampadas ou lustradas 

côr do cobre ou prata .• 
)) de louça da India azul, 

Cantão ................. . 
,, de louça da India azul, 

Nankim ............... . 
'' esmaltada, pintada e dou-

rado fino .............. . 
J> de louça pó de pedra branca ou 

pintada com friso ou silva dou-
rada .•.....•.•.....••.•....•••.. 

)) de porcellana branca ou pintada 
sem dourado ..••. 

uma 

)) 

i7\J 

~i20 
~i80 

~320 
~320 

[1:2&,0 
~320 
~6(1,0 

~~~00 

~320 

~wo 

~6!10 

1~280 

nHo 
$200 

4:)320 
fl400 

f) o OO 
~400 
~800 

2nooo 
$400 

~õOO 

i5200 

2{$400 

~lOO 
~HJO 

~200 

~2!!0 

~300 

[j600 

~900 

1$240 

~240 
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l\lantcigueiras de porcillana branca ou pintada 
com friso ou silva 
dourada .. ,....... uma 

pintada, esmal!ada, 
e dourada fina ... 

l]c barro fino com vidro dentro 
ou sem elle para refrescar man-
teiga ...•.................•..... 

MO. 

1\loringues de barro tino estrangeirí) para re-
. fresca r agua .•...•...•......••••.•.• 

'' de pó de pedra de varias côres ...•.• 

MOS. 

~lot:.tlrdeiras de louça pó de pedra brancas .... 
» » dito com friso de qual-

quer côr .....•......... 
» dito pintadas, ou esmal-

tadas ....•.......•..•..• 
» dito estampauas ou lus

tradas, côr de cobre, ou 
prata .....•....•..•..... 

'' dito brancas, ou pintadas 
com friso, ou silva dou-
rada ....•.........••.... 

rle porcellana branca ou pintada 
sem dourado ...... . 

com friso ou silva dou-
rada ...........•.... 

csmaltada ou pintada, 
e dourada fina ..•... 

ou. 

Ourinóes de pó de pedra brancos ..............• 
" ,, com friso de qualquer 

côr ....•....•..•..... 
'' pintados, ou esmal-

tados .•.........•... 
'' ,, '' estampados, ou lus-

trados côr de cobre ou 
prata .......•....•.•. 

de louça da India azul, Cantão, com tampa 
ou sem ella ....... . 

'' Nankim com tampa 
ou sem ella ....•. 

esmaltados rintados e 
dourados tmos dito. 

brancos ou pintadas ~om friso 
ou silva dourado ........... . 

de porcellana branca ou pintada, sem 
dourado ............•..•.. 

com friso ou silva dourada. 
>> ,, esmaltados, pintados, e dou-

rados finos .............. . 
de pó de pedra brancos para cadeiras .. 

um 

uma 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

~480 

tj960 

J$800 
!~600 

~!60 

~i60 

ô320 

~6t0 

~2&,0 

S360 

~600 

J$800 

J$800 

lt$600 

3~200 

J$800 

f)BOO 
2~000 

4UOOO 
tJSOO 



liXECUTIVO. 

ov. 
oveiros de pó de pedra de qualquer côr ....••.•• 

» de porcellana esmaltados ou dourados ..•. 

PE. 

Peneiros para peixe, de louça pó de pedra 
brancos ..•..•.......... 

de friso de qualquer côr. 
pintados ou esmaltados .. 

PI. 

uma 

Pimenteiras de pó de pedra de qualquer côr.. . . . . um 
>> de porcellana esrnaltada ou dourada .. 

PON. 

Poncheiras ou tigellas grandes de pó de pedra 
brancas para mais de 
uma medida........... duzia 

,, Jt pintadas, ou esmaltadas. 
». de louça azul de Cantão. 

POT. 

Potes ou boiões de louça pó de pedra brancos, para 
boticas de 8.libras e para 

mais ................•• 
dito, dito de 6 libras e 

para. menos .........•. 

PR. 

um 

Pratos pó de peJra brancos razos e fundos de 6 até 
lO pollegadas......... duzia 
de friso de qualquer 

côr dito ........... .. 
'' n pintados ou esmaltados dito .. . 

'' '' estampados, lustrados côr de 
cobre ou prata dito ........•. 

n de louça da India azul de Cantão e esmal
tados ord inarios sem dourado dito. 
dita azul Nankim dito............ » 
dita esmaltados pintados e dou-

rados finos dito ............... . 
'' pó de pedra brancos ou pintados 

com friso ou silva dourada ..... 
» '' porcellana brancos ou pintados sem 

dourado dito ................. . 
» '' dita com friso ou silva dourada 

dito ...•..........••........... 
porcellana esmaltados, pintados, e dou-

rado fino di to .....•....•..........•.. 
n travessos pó de pedra brancos de qualquer 

tamanho.................. um 
'' '' dita de friso de qualquer côr 

dito .••.•..........•....•.. 
'' '' dita pintados ou esmaltados 

dito ............•........•. 
'' dita estampados ou lustrados 

côr rle cobre ou prata dito. 

181 

~050 
~120 

fj240 
$360 
~~80 

fj060 
~i~O 

2!5400 
31~600 
9/$600 

l/$200 

~400 

~060 

fj800 
~960 

1~800 

Ul8oo 
415800 

7f;200 

2{.!400 

2~4,00 

6/$000 

9~600 

~240 

/$!160 

1;540 

J:l960 



182 ACTOS DO I'ODEH 

Pratos travessos de louca da. lndia azul Cantàu 
dito.: •..........•............ 

dito dito azul Nankim dito ..... 
» dito esmaltada, pintada, e 

dourad:t fina dito ........ . 
pó de pedra friso dourado bran

cos ou pintados dito .•.... 
de porcollana brancos ou pinta

dos, sem ouro dito. 
com friso ou silva 

dourada ......... . 
osma!tados, pintados 

e dourados finos 
dito ..•.......•... 

com t::unpa de louça pó de pedra brancos 
qualquer tamanho ....... . 

dd.to dito de friso de qual-
quer cõr .•................• 

>> rlito dito pintados ou esmal-
tados .............••........ 

de louça pó de pedra estam
pados ou lustrados côr de 
cobre, ou prata .•......... 

díto dito da India azul Cantão 
dito dito azul Nankim ...... . 
dito ditoesmaltados pintados, 

e dourados finos ...•....... 
de pó de pedra brancos ou 

pintados com friso, ou silva 
dourada .................. . 

de porcellana branca ou pin-
tada sem dou-

rado ....•..•.... 
com friso, ou sil
va dourada .....• 

» >> dita esmaltada, pintada, c 
dourada fina ••.......•.... 

para forno de pó de pedra brancos., ...... . 
>> >> >> dito dito com friso de qualquer 

côr ..•.................... 
)) pintados, ou esmaltados ... 
>> estampados ou lustrados 

eõr de cobre, ou prata .. 
de louça da India azul Cantão. 

)) )) )) Nankim 
esmaltrrda, pintada e dourada 

fina ........................ . 
pó de pedra brancos ou pinta

dos com friso ou silva dou-
rada ....................... . 

de porcellana brancos ou pinta-
dos sem dourado ............ . 

dito com friso, ou silvas dou-
radas ...................... . 

dito csmaltados, pintados c dou-
rados finos ................ . 

ocos para agua quente de louça da India 
azuL Cantão ......•............... 

dito dito azul Nankim ............ .. 
dito dito esmaltados, pintados, e dou-

rados finos ...................... . 

UllJ 

}) 

)) 

)} 

~) 

J) 

1S28o 
4~000 

G~OOO 

1~800 

!;~200 

4~800 

Jjí50 

Jji2J 

/jüôO 

ffi,200 
2f:i400 
68~00 

9~600 

2{;'000 

21~000 

ftbOOO 

8J'!OOO 
~2~0 

J'!360 
4$480 

m2J 
!/tüUO 
4{;800 

7{;'200 

/}720 

J'!7W 

2J'j880 

:l~~õOO 
3{J200 

6fj.()0,1 



L 

EXECUTIVO. 

RE. 

Hcfrescauores de barro íino com vidro dentro ou 
sem elle para refrescar 
manteiga .•....•........ 

dito para refrescar gar-
rafas .................. . 

l§A. 

Saleiros de pó de pedra de qualquer côr ....•.•.. 

SE. 

SJladciras de pó de pedra brancas .............. . 
n >> )) de friso de qualquer 

côr ............••.... 
pintadas ou esmal ta das. 
estampadas ou lustra

das côr de cobre ou 
prata ...........•.... 

de louça da India azul de Cantão ...... . 
>> dita azul Nankim ........... . 
>> dita esmaltada, pintada, e dou-

rada fina ..•...........•.•.. 
do pó de pedra branca ou pintada com 

friso dourado ...................... . 
lle porcellana branca, ou pintada sem 

dourado ..........•...... 
com friso, ou silvas dou-
radas ................•... 
esmaltada,plntada, e dou-
rada fina ............... . 

so. 

Sopeiras redondas de pó de pedra brancas. • •. • ...• 
>> i> de friso de qualquer côr• •. • .. . 

pintadas ou esmaltadas ...... . 
estampadas ou lustradas côr de 

cobre ou prata ..............• 
de louça da India azul Cantão. 

» dito dito azul Nankim ........ 
dito di'.o esmaltada> pintada e 

dourada fina ............... . 
>) de pó de pedra branca ou pin-

tada com friso ou silva dou· 
rada .•.....................• 

do porcellana branca ou pintada 
sem dourado ................ . 

dito com friso, ou silvas dou-
radas .........•........•...•. 

dito, esmaltada, pintada> c dou-
rada fina ...•................ 

TE. 

Terrinas de pó de pedra brancas de 7 a t2 por-
legadas ..•............ 

de friso de qualquer côr. 
pintadas ou esmaltadas. 

nm 

uma 

18H 

it~200 

1~960 

~050 

~~300 

~180 
,ano 

5960 
2~000 
61~400 

9~600 

~~960 

J'i.960 

1fj920 

6,~(000 

~240 
E3co 
~~'i80 

/)720 
21~000 
4;';:000 

6$000 

$720 

~720 

L~440 

2~880 

1$000 
:1$()00 
2:'i000 



ACTOS DO PODER 

Terrinas de pó de petlra estampadas, ou Justr:t
das côr de cobre ou 
prata ....•........... 

de louça da India azul de Cantão ...... . 
uma 3~000 

dita azul Nankim ........•.... 
csmaltadas, pintadas e dou

radas finas ..•.......... 
de pó de pedra brancas ou pin

tadas com friso ou silva dou-
rada .................•....... 

de porcellana branca ou pintada sem dou-
rado ........••...........• 
com friso ou silva dourada. 
esmaltadas, pintadas e dou-

radas finas .............. . 
pó de pedra brancas para molho de 4 a 6 

pollegadas ........•..•..•.. 
com friso de qualquer côr 
de 4 ou 6 pollegadas .•••...• 
pintadas e esmaltadas de 
4 ou 6 pollegadas .•.......• 

n estarnpadasou lustradas de 
~ a 6 pollegadas ...................... . 

de louça da India azul de Cantão ..... .. 
• azul Nankim .................. . 

da India esmaltada, pintada, e 
dourada fina ................ . 

de pó de pedra branca ou pintada com 
fr'iso ou silva dourada •...••......•. 

de porcellana branca ou pintada sem dou-
rado ....•..............•. 

n com friso ou silva dourada .. 
esmaltada, pintada, e dou-

rado fino ...•....•.......... 

TI. 

Tigellas de pó de pedra brancas de uma medida 
e para menos de 8 até 4 
pollegadas de boca........ duzia 

n 11 com friso de qualquer côr 
e do mesmo tamanho. 

n pintadas, e esmaltadas, 
dito..................... 11 

estampadas, e lustradas 
côr de cobre ou prata dito. 

de louça da India azul Cantão dito .... . 
J> dita azul Nankim dito ....... .. 

dita esmaltadas pintadas e dou-
radas finas dito ............ . 

de pó de pedra brancas ou pintadas com 
friso ou silva dourada dito...... .. 

de porcellana branca ou"pintada sem dou-
rado dito ........... . 
ou pintada com friso 
ou silva dourada dito. 

>> esmaltada, pintada e dourada 
fina dito .....•.....•...•.. 

)) de louça preta de qualquer tamanho.... uma 
Tijolos para limpar facas......................... r,rmto 

~~goo 
{2~000 

185000 

3~00(') 

3,~0()0 
6~000 

, i2õOOO 

f,400 

ij600 

fj900 

1/j200 
4.5600 
r5t)OOO 

7J'}õ00 

!~200 

{~200 
~S400 

~fjSOO 

~580 

~7~0 

~960 

i$200 
~i'i~O.O 
4{)800 

!2$000 

i$200 

i.l$200 

2J$100 

4{)800 
~o2o 

8,1)0110 



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

r<:XtWUTIVO. 

TIN. 

Tinteiros de pó de pedra brancos ....•......•....• 
n n pintados ou esmaltados. 
n '' estampados, ou lustrados 

côr de cobre ou prata ............... . 
de louça preta ..•......•...........•.•• 
ou cscrevaninllas de porcellana branca 

ou pintada sem dou-
rado ......•..••.•••••• 

n " de porcellana., dito dito 
dourados .........•... 

VA. 

Vasos para plantar flores em jardim com prato ou 
sem elle de louça pó de 
pedra branca até !2 pol-
legadas .........••..••.. 

)) )) dito dito de mais de !2 
pollegadas .............. 

)) )) )) dito uito de louça pó de 
pedra pintada ou esmal-
tada até l2 pollegadas ... 

)) )) dito de mais de i2 polle-
gadas ...............•• 

)) )) de louca pó de pedra es-
tampada ou lustrada côr 
de cobre ou prata até t2 
pollegadas. • ........... 

}) )) dito dito de mais de t2 
pollegadas... . . • . . .••.. 

)) de porcellana pintados, estampados, e dou-
rados finos para cima de mesa 
sem mangas nem flôres até 
7 pollegadas ................. 

)) )) pintados, estampados e dou-
rados finos para cima de mesa 
sem mangas nem flôres de 8 
a lO pollegadas .............. 

)) )) H a :12 pollegadas ........... 
)) :l3 a :l~ n ••••••••••• 
)) )) :lõ a l6 ........... 

:1.7 a !8 )) ........... 
}) )) :1.9 a 20 )) ........... 
)) )) 21 e para mais •••.••....•••• 

Vidros. 

AL. 

1$;} 

tllll lH60 
li f>320 

)) 1)400 
}) 1)280 

uma 2~000 

)) ~~000 

um 1)960 

)) 2~000 

lJ ·~600 

)) 3~200 

)) 2~00 

)) 4~000 

uma 2~000 

uma 45000 
)) 85000 
)) i2Jj000 
)) 17[)000 
li 265000 
}) :301)000 
» 38{)000 

Almofarizes de vidro com mão ou sem e lia • • . • • um 8600 

AR. 

Arieiro e tinteiro de vidro ordinario de qualquer 
côr J?ara carteiras.............. par 

>l » de VIdro lapidado para carteiras. n 

- PARTit ti. 



i8G ACTOS DO PODER 

BA.. 

Bacias de vidro ordinario de qualquer feitio..... uma 
'' " " lavradas ou moldadas 

dito.................... ,, 
» '' lapidadas com lavor, molde ou 

sem elle de qualquer feitio ...•.• 
'' " lapidado adiamantado com mais 

de um córte...................... ,, 
'' )) lisas com dourado.............. " 
,, " lapidadas e douradas............ '' 

DAL. 

~800 

~960 

4SOOO 

8~000 
2~000 
4SOOO 

Balcemeiros de vidro sem rolha ordinarios........ duzia ~(J.80 

BE. 

Bebedouros de vidro ordinarios para passaros .... . 
" lapidados dito ............. . 
'' cobertos, lisos dito .......... . 
'' '' dito lapidados para passaros. 

DER. 

5480 
11$920 
1~920 
3~8~0 

Berços de vidro de qualquer côr................. um ~800 

DI. 

Bicheiros de vidro de qualquer tamanho......... duzia ~~80 

no. 
Bocetas de vld:ro ordinarias de qualquer côr ..•.•. 

11 11 lapidadas dito ................. . 
'' lisas douradas dito .......•..•.. 
,, lapidadas douradas dito .....•.. )) 

:001\\'IL 

Bombas de vidro para tirar leite ............... .. uma 

CA. 

Calix de vidros lisos orJinarios para licor, de 
qualquer feitio................ duzia 

11 n moldado-> ou lavrados dito ..... . 
» " lisos lapidados no fundo do pé, e 

com molde ou sem elle para 
licor........................... ,, 

'' " lapidado commum simples ou 
com aJgum la vqr ou moldado 
para licor .................... . 

'' '' lapidado adiamantado com mais 
de um córte differcn tes para 
licor.......................... J> 

» '' lisos e dourados para licor...... " 
,, ,, lapidados e dourados para licor.. '' 
>> " lisos ordinarios para vinho de 

qualquer feitio... . . . • . • . . . • • • • J> 
» » moldados ou lavrados para vinho 

dito............................ '' 

{i400 

1$720 
4'}960 

i$200 

3~840 
i$200 
2~400 

~o 

!~200 



EXECUTIVO. 

Calix de vidro lisos lapidados, no fundo do pé , 
com molde ou sem elle, para 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

vinho .............•......•.•.• 
lapidado commum simples ou 

com algum lavor ou moldado 
dito .•...•••..•.•... •.•········ 

lapidado adiamantndo com mais 
de um córte differcntes dito ... 

" lisos dourados para vinho .•..•.. 
l!!pidados dourados dito .•....•.• 
lisos para cllampagne com botão 

no pé, ou sem clle ............ . 
>> moldados ou lavrados ordinarios 

dito •....••.•...•.......•.•.•.. 
>> lisos, lapiclados no funrlo do pé, 

com molde ou sem elle para 
dito ..•.......••...........••.. 

lapidado commum, simples ou 
eom ::lgum lavor ou moldado .. 

>> dito acliamantndo com mais de 
um córte difTercn tcs dito .... . 

lisos dourados para dito ......... . 
>> lapLlados d,)urados d1to ........ . 
>> lisos ord inarios com botão no ptl 

on sem elle pnra eervrja ..... . 
lavrados ou moldados p:1ra dito .. 
lisos lapidados no fundo do pé 

com molde ou sem clle para 
dito ........................... . 

lopidado commum, simrles. ou 
com algum lavor ou moldado 
dito .............•............. 

Japidar1osadiallJantados com mais 
de um córte differentes para 
cerveja ....•............•.•.... 

lisos dourados para dito .....•... 
lapid~tdos e dourados dito ...... . 

Canecas de vidro lisas ordiuarias de ,} até W 
em qur~.rtílho ................ . 

dito dito de meio quartilho, c 
p;:~ra mais ..............•..... 

lavradas, moldadas ou fundo la-
l> pidado de 4 até 10 em quar-

tilho ......•................... 
lavradas, lapidado de meio quar

tilho, e pa,ra mais .......•.•..• 
J> lapidadas cornmum, simples ou 

com algum lavor ou moldado 
de 4 até iO em quartilho ....•. 

J> da mesma fórma, de meio quar
tilho, o para mais .........•.. 

» >> lapidadas , ac1iamantado com 
mais de um córte differente, 
de 4 até 10 em quarli!lw .... 

» ,, lapidadas , adiamantado com 
mais Gle um córte diíl'eren tes 
de meio quartilho, e para mais. 

duzia 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

187 

!~800 

2~880 

6SOOO 
1~ü00 
2~880 

2~400 

2~880 

3~600 

4~800 

!8~000 
2J'J880 
3$600 

1~800 
26400 

4~800 

24~000 
25880 
3fJ600 

1~920 

3J'J600 

:1.2~000 



188 ACTOS t>O PODER 

Canecas de vidro lisas douradas de 4 até 10 em 
quartilho............. .... .. .. duzia 

J> lapidadas douradas de 4 até iO 
em meio quartilho.......... ,, 

» » Jisas dourad~s de meio quartilho, 
e para mais ............. ,..... ,, 

n lapidadas douradas de melo quar-
tllho e para mais............. '' 

CH. 

Chícaras de vidro lisas com asa ou sem ella ...•.•. 
'' lavradas, moldadas ou fundo la-

pidado ...................... . 
" " lapidadas de qualquer feitio .... . 

co. 
Copos de vidro lisos direitos de 4 até !O em 

)) 

)) 

)) 

quartillw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ,, 
" >> lisos rtireitos de meio quartilho, 

e para rnais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
» lavrados ou moldados ordinarios 

de 4 até lO em quartilbo..... " 
'' ,, dito dito de mefo quartilho, e 

para ·mais ................... . 
>> n lisos, fundo lapidado de 4 até 10 

em quartilho................. " 
" '' dito dito de meio quartilho, e 

para mais.................... " 
'' n direitos com lavo!', ou moldados, 

de 4até W em quartilho.. ..... >> 

)> " dito, dito de meio quartilho, e 
para mais...... • . . . . . . . • • . • >> 

J> '' dito lapidado commum de 4 até 
lO em quartilho.. . .. . .. .. .. .. '' 

~' >> dito dito de meio quartilho, e 
para mais.................... " 

" >> lapidados eom lavor ou alguns 
moldes de 4 até W em quar-
tilho .•....••..•....••........• 

r> " dito dito de meio quartilho, e 
para 1nais.. • . . • . • . • . . . . . . • . • • '' 

u '' lapidado rico adiamantado com 
mais de um córte differentes, 
de 4 até 10 em quartilho ..... 

11 dito da mesma fórma de meio 
quartilho, e para mais........ n 

,, n lisos dourados de 4 até 1.0 em 
quartilho............ .. . . . . . . . n 

, " dito dito de meio quartillw, e 
para mais ......•............. 

, » lapidados dourados de 4 a\é 1.0 
em quartilho................. '' 

·" " dito dito de meio quartilho para 
mais.......................... " 

J) '' atrornbetados, ou de meias ca-
nas, para taverna de uma me-
dida.......................... um 

01 ,, dito dito de meia medida..... n 
111 ,, dito dito de um quartilho..... n 
-1> » dito dito de meio quartilho.... » 

1~200 

2~400 

2~400 

4~800 

J$960 

IJ$200 
2J$400 

J$'!80 

IJ$200 

J$720 

~~800 

1~200 

2~400 

1~920 

3~600 

2N400 

3E840 

2~!,00 

4~800 

9J$600 

24~000 

2~400 

4~800 

3~600 

':'~200 

J$400 
$280 
lJi60 
lJ!OO 



' ,, 

·---- ------~-------· 

EXECUTIVO. 

Copos de vidro menores, de qnalquer tamanho 
e feitio para medidas de ta-
vernas ....................•.• 

>> >> chatos lisos para viagem •.••••• 
n n lapidados dito .......... .. 
>> >> >> dourados dito ..........• 
» de 4 até 6 em jogo com caixa ou sem ella, 

lisos, moldados ou lavrados .• 
» » » » dito lapidados com dourado, 

ou sem clle ................. . 
gt·aduados para botica até uma onça .... . 

>> » dito de duas onças e para mais. 

COM. 

Compoteiras, ou assucareiros de vidro liso com 
prato ou sem elle ......•.... 

dito dito lavradas , moldadas, ou 
>> fundo lapidado ............ 

)) )) lapidadas commum com 
molde ou sem ellei com 
prato ou sem elle ...•... 

)) )) )) lapidadas adiamantado com 
mais de dous cortes difie-
rentes di to ...........••.. 

)) )) liso douradas com prato ou 
sem elle ........••...•... 

)) )) lapidadas douradas ....•..• 
)) qualllado de qualquer côr 

com prato ou sem elle, 
douradas ou lisas .•.•.... 

cu. 

Cupulas de vidro lisas para candieiro de qualquer 
tamanho .........•........... 
lavradas ou pintadas de qual-
quer tamanho ............... . 

Frascos redondos de vidro com rolha do mesmo 
para boticas, de 8 libras, e 
para n1ais .•.................• 
dito dito de 6 e 7 libras ..... 

» » do 4 e 5 
de 2 e 3 

>> de i 
>> » de '.2 " •.•• 

do meia até 4 onr.as 
» » boca larga para bo-

tica de % lrbra, o 
para menos ..•... 

» » de i e 2 libras ..... 
» » de 3 e 4 » •...•• 
ll » >> de 6 a 8 >> e para 

xnais ••.••..•.•.• 

duzia 
)) 

)) 

)) 

jogo 

)) 

um 

uma 

)) 

)) 

)) 

)l 

)) 

)) 

)) 

um 
)) 

)) 

)) 

)) 

1.89 

J$060 
J$200 
J$600 
{;400 

1~000 

2/JOOO 
J$640 
~~600 

~800 

ffj200 

3$200 

6~000 

1~600 
3~200 

1~600 

4~000 

6J$000 

fq\1200 
lj960 
J)MO 
$320 
J)l60 
J)lOú 
(pOüO 

$!20 
l\240 
~800 

!~600 



!90 ACTOS DO PODER 

Frascos quadrados ou oitavados lisos ordinarios 
com rolha do mesmo de Y2 li-
bra e para menos ............ . 

,, » dito dito de i a 2 libras ..... . 
» » » de 3 a 4 >> •••••• 

'' '' '' '' de 4 a 6 '' •••••• 
» de vidro lapidados de qualquer feitio 

com rolha do mesmo de 4 
ónças e para menos •.....••. 

,, dito dito de õ a 6 oncas •••.••• 
,, ,, » n de i a 2 libras .•..••. 
» ,, '' de 2 a 4 » 
>> >> >> ,, de õ a 6 J> ••••••• 

'' >> lisos, dourados, ou lavrados 
para frasqueira de meia 
libra e para menos .......• 

,, lisos, dourados ou lavrados 
para frasqueiras de i a 2 libras 

» » dito dito de 3 a &libras ........ 
» >> lapidadOs, e dourados para 

frasqueiras de meia libra e 
para menos .•.....•...••.... 

» » dito dito de i a 2 libras •..•... 
'' '' » >> de 3 a 4 >> ••••••• 
'' ,, ordinarios sem rolha de 6 on-

ças e para menos .......... . 
» >> dito dito de 8 onças e para 

Inais •.......•..•.......•... 
'' '' lisos, lavrados, dourados, ou 

lapidados com caixa proprios 
para agua de cheiro de uma 
onca e para menos ....•..... 

)) )) dito aito de 2 a 4 onças ...... . 
" >> dito dito de 6 onças e para 

mais ...........•.....•..... 
Frasqueiras de 3 a 6 vidros, lisos, lavrados ou 

dourados ordinarios com seus com
petentes copos e calices para licores 
ou sem elles ..........•.•.•.•.•..• 

» de 8 a 12 vidros dito dito •.••••.••• 
» de !4 a !8 " » » ••••••••• 
,, de 20 a 2~ >> >> '' ••••••••• 

FU. 

um 
)) 

)) 

)) 

)) 

(( 

)) 

)) 

duzia 

)) 

uma ,. 
)) 

)) 

/JlOÓ 
$200 
1;400 
~640 

J$400 
lJ600 
{~000 
21~000 
4~000 

Ji\400 

~MO 
Ji\960 

J$600 
J"j960 

lfl\440 

Ji\480 

8600 

1fj200 
lfj920 

2J"j880 

IJ$000 
8fl000 

t2J$000 
20ff000 

Funis de·vidro de meio quartilbo e para menos.. um .f$200 
,, » de um quartilho, e para mais.... ~400 

GA. 

Galbetas de vidro lisas sem prato para missa... par 
>> » » com prato para dito.. '' 
>> lavradas, moldadas ordinarias 

sem prato para dito........... '' 
» » dito com prato para dito..... >> 
'' » lizas, douradas sem prato para 

dito......................... » 
,, » dito dito com prato para dito. » 
» lapidadas , e douradas sem 

prato ...•..•...••.•....••... 
» » dito com prato. • • • . • . • • • .. . . ,. 

fl200 
.f$400 

J$240 
l)í80 

/)480 
!~200 

~960 
21}~00 



EXECUTIVO. !9! 

Galhetas de vidro soltas, lisas para azeite e 
IJUO vinagre ....•....•.•...... uma 

)) dito moldadas, ou lavradas 
para dito .........•.••• )) /#60 

)) )) )) lapidadas commum para 
dito ....•.....•.....•..• )) ~~00 

)) )) )) lapidadas, adiamantado 
com mais de uma qua-
!idade de corte ..•..... )) iSOOO 

)) )) unidas de qualquer quali-
dade para azeite e vinagre. )) J$320 

GAR.. 

Garrafas de vidro ordinarias lisas de qualquer 
feitio, de meio quartilho, e 
para menos .••...•.•.....• 8120 

)) dito dito de quartilho •.•.... )) J$320 
)) )) dito dito de meia medida e 

para n1ais ......•.•..•...•. » 8500 
)) )) ordinarias lavrado, ou mol-

dado de qualquer feitio de 
meio quartilho, e para me-
nos •...•..............•..•. )) J$200 

)) )) dito dito de quartilho ....... )) J$480 
)) )l dito dito de meia medida e 

para mais .......•....•.... )) J$720 
)) )) lisas com annel no gargalo 

de meio quartilho e para 
fj!J,OO menos •....•.•..•.•••..•••• )) 

)) )) dito dito de quartilho ........ )) J$600 
)) )) dito dito de meia medida e 

para mais •••...•.......•.. )) J$960 
)) )) lavradas, ou moldadas com 

anneis no gargalo de meio 
quartilho e para menos .... )) J$500 

)) )) lavradas ou moldadas com 
anneis no gargalo, de um 
quartilho ......•.•..•••••.. )) J$720 

)) )) dito dito de meia medida e 
para mais .........•••••..• )) !J$200 

)) )) lapidado commum com anneis 
no gargalo de meio quar-

J$800 tilho e para menos .......•. )) 

)) )) dito dito de um quartilho ..• )) 1~600 
)) )) dito dito de meia medida e 

para mais .......•......... 38000 
)) )) la~idado commum com algum 

avor, ou moldado, de meio 
quartilho e para menos ..•• )) J$960 

)) )) dito dito de um quartilho .... )) ~~920 
)) » dito dito de meia medida e 

para 1nais ..•.•.......•.... )) 4J$000 
)) )) lapidadas, adiamantado, com 

mais de duas qualidades de 
córtes de meio quartilho e 
para menos .•..•.•........ )) 31)600 

)) )) dito dito de um quartilho ..•. )) 6$000 
)) )) dito dito de meia medida e 

para mais •.•.••.•••..•..•• )) 9/t600 

l 
L. (I 
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Garrafas de vidro lisas, douradas de meio quar· 
tilllo e para menos .• 

» >> dito de um quartilho .•. 
>> >> » dito de meia medida e 

para mais ......•...• 
lapidadns, douradas de meio 

quartilho, e para menos ... 
>• dito dito de um quartilho. 
,, dito dito de meia medida e 

para n1ais ..•.....•••...... 

GL. 

Globos de vidro, opacos para candieiros .••••••.• 

Jarras, floreiros, ou vasos de vidro para flores 
em cima de mesa, de qual-
quer côr sem dourado até 

)) 

)l 

)) 

)I 

)) 

, 
» 

)) 

)l 

ll 

Jl 

)) 

)) 

)) 

7 pollegadas ...........••..• 
dito dito de 8 a i2 pollegadas. 

» ,> · de mais de 12 polle-
gadas ....•.......•• 

>> esmaltados, ou filetes, 
e silvas douradas até 
7 pollegadas .•.•... 

" " de 8 a U pollegadas .• 
>> de mais de fj polle-

gadas .•••.•..•••.•. 
ou vasos de crystal lapidado 

com muro até 7 pollegadas .• 
dito dito de 8 a U pollegadas .• 

,, '' de mais de :12 polle-
gadas •••.•...•••.•. 

uma 

)) 

)) 

um 

par 
)J 

)) 

)) 

)) 

» 

tmoQ 
fj720 

i$200 

5800 
!~600 

3fj000 

5960 
:l~200 

2~000 

~~600 
241!J.OO 

3~200 
» lapidado rico adiamantado de 8 

a i2 pollegadas............. >> 30$000 
N. B. Se destes ultimos vierem maiores, á vista se dará o valor. 

Jarros, ou canecas de vidro ordinarío com bico, 
lisas, lavradas, ou molda-

)) )) 

)) )) 

)) 

• )) 

• )) 

das de um quartilho e para 
menos ....••••....•.....••. 

dito dito de meia medida e 
para mais ........••....•.• 

lapidado commum de um 
quartilho, e para menos ... 

dito de meia medida e pára 
mais ...•......•...•...•... 

de vidro lapidado adiaman
tado , com mais de dous 
córtes de quartilho e para 
menos .................... . 

dito dito de meia medida e 
para mais ...........•..... 

.JO. 

Jogos de 4. até 6 copos com caixa ou sem ella, li
sos moldados, ou lavrados. 

" » , >> » lapidados com dourado, ou 
sem ene .•.••• ' .••..•••..•. 

um 

)) 

)) 

jogo 

~160 

$640 

$6~0 

6$000 

!2~000 

:1~00 

~/JOOO 



EXECUTIVO, 

Jogos de 3 copos ou para menos lisos lavrados, ou 
moldados, com caixa ou sem ella. 

>> dito lapidados com dourado ou 
sem elle •...••....•......•........ 

LA. 

Lampeões de vidro lisos feitio de globo de qual
quer tamanllo> com guarnição 

)) 

)) 

)) 

)) 

de rnetal .................... . 
lavrados com a mesma guar-
nição ....................... . 
lapidados dito .............. . 
liso-; com guarnições de metal 
até :1.0 poUegadas de boca ..•.. 
dito dito de H pollegadas c 
para Inais ................... . 

» lavrados com a lllesrna guar-
nição até lO pollegadas ...... . 
lavrados com guamição de 
H pollegadas e para mais .•... 

n lapidados com a mesma guar
nição até iO pollegadas ....•.. 

>> dito dito de H pollegadas e 
para mais .•.••••............ 

MA. 

Mangas de vidro lisas com guarnição de folha 
para pendurar ....••.•....••.•. 

>> lavradas dito •.•.....•.....•.•.• 
n lapidadas dito ................ .. 
» >> lisas para cima de mesa de 18 

a 2õ pollegadas ............... . 
» 1:-~.vradas ou esmaltadas dito ...• 

» lapidadas dito ................. . 
» ou redomas de vidro fechadas por cima 

para cobrir imagens, ou vasos 
de 8 a !6 pollegadas .......•...• 
dito dito de i7 a 25 pollegadas .•. 

n ,, dito dito de 26 e para mais ..•..• 
,, ovadas fechadas por cima para 

cobrir relogios de 8 a 12 polle-
gadas ..•.......•..•........•..• 

>> dito dito de i3 a 20 pollegadas •• 
>> de vidro fechadas por cima para 

cobrir imagens ou vasos de 2:1 a 
23 pollegadas .................. . 
dito dito do 26 e para mais .... . 

lisas para castiçal com bocal ou sem elle 
de qualquer tamanho ................. . 

,, lavradas dito dito ....................... . 
n e lapidadas ; ou lapidadas só ... . 

MO. 

Mostardeiras de vidro lisas .................... .. 
lavradas ou moldadas .... . 
lapidadas ..•••.•....•..•.• 

-PARTE II. 

jogo 

)) 

Ulll 

)) 

)) 

)) 

uma 
)) 

)) 

)) 

» 

)} 

»,_ 

193 

bt>OO 

1~000 

4,~000 

1$800 
:12~000 

4~800 

8~000 

6~000 

12$000 

12~000 

204$000 

i$600 
21)400 
6~000 

3/)000 
4$000 
12~000 

:1~600 
4!-lOOO 

10~000 

3fJOOO 
6~000 

s~ooo 
iõr;DOO 

1~400 
2J)OOO 
4~800 

.$100 
{;i60 

ifjüOO 
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ou. 
Ourinoes de vidro lisos de qualquer tamanho. 

» )) lavrados ou moldados ...... . 
)) lapidados ....•.............. 

PI. 

Pias de vidro com ornato do mesmo para agua 
benta .....•...................... 

'' dito dito esmaltadas, ou douradas, 
com lan1inas ..•......•...•.....•. 

PR.. 

Pratos de vidro lisos ordinarios ...•.......•.... 
'' lavrados ou moldados ..•...... 
J> n lapidados commum, com doura-

do, ou sem ellc ......•.... , .... 
» J> lapidado adiamantado com mais 

de dous córtes differentes ..••.• 

ISA.. 

Saleiros de vidro, lisos moldados e lavrados or
dinarios com dourado ou sem 
clle ............•...•......•.. 

J> lapidado commum .. , ....... . 
J> n )) adiaman ta do rico ..• 

TA. 

Tampas de vidro lisas para pratos •...•..•..••. 
n lavradas ou moldadas ...... . 

lapidadas commum .•...•...• 
)) lapidadas adiamantadas ricas. 

TE. 

Telhas de vidro ...............................• 

TI. 

Tigellas de vidro lisas ......................... . 
lavradas ou moldadas ....... . 
lapidadas commum com dou-

rado ou sem ellc ......... .. 
» lapidadas adiamantadas ricas. 

TIN. 

Tinteiros e arieiros de vidro para carteiras, or
dinarios de qualquer côr. 

>l lapidados dito ............. . 
)) de vidro de um, ou dous bicos para 

cima de mesa ...•.•..••......•.•. 

TU .. 

Tulipas de vidro lisas ou lavradas para castiçaes. 
• » lapidadas dito dito ........... . 

um 

uma 

um 

uma 
)) 

par 

um 

par 

~320 
~480 
~960 

~6ft, O 

~960 

J",\:1.00 
li300 

1~000 

3~000 

~100 
~~400 

iJ$000 

$200 
.tj300 
J$6W 
!~600 

J$320 
J$480 

~MO 
2~000 

$320 
J$600 

~320 



l 

EXECUTIVO. 

Vasos de alabastro brancos, ou de côres para or
nato de sala, sem 
manga nem ilôres 
até 8 pollega(las ... 

de 9 e 10 ditas .• 
» de H c 12 

1> de 13 c 14 
ou de côres para or

nato de sala, sem 
manga nem flôres 
de H> e 16 polle-
gadas ..........•.• 

de 17 e 18 ditas. 
» ll de 19 c 20 

>> J> de 20 e para mais 

VE, 

Ventosas de vidro .•...•..•..•..•...•.....••... 

um 

uma 

Vidros para alam padas.. . . . • . . . . • . . . • . . . • . • • . • . um 
» para candieiros em fórma de globo, pe-

quenos......... . . . •. . . .••... .. . • . .. » 
pequenos para quinquetes em fórma de 

canudos.............................. » 
>> lisos, lavrados, dourados~ ou lapidados, 

com caixa proprios 
para agua de cheiro 
de uma onça, e para 
menos . • . . . • . • • . • . . . duzia 

dito de duas a quatro 
onças.............. >> 

:11 » ditos, ou lapidados, com 
caixa, proprios para 
agua de cheiro de 
seis onças e para 
mais............... >J 

» commum, para vidracas em caixotes, por 
pé inglez, francez, ·ou outra qualquer 
nacão.............. •. . • . . . • • . . . . .• • . . pé 

grosso proprio para telhado dito dito... >> 
comrnum para vidracas em gigo de 12 

rodas, ou 2~ meias· rodas. . . . • . . . . . . . . gigo 
>> para espelhos vidro cornrnum delgados 

ordinarios até 15 
pollegadas........ um 

J> >> » » dito de 16 a 20 ditas.. >> 
» » dito de 2i a 2õ ditas .. 

» >> dito de 26 a 30 ditas .. 
» » » dito de 3i a 35 ditas.. » 
» >> » grosso de boa quali-

dade até 10 polle-
gadas ......•.... 

n » ~ dito de H a H> ditas. ,, 
» » dito de 16 a 20 ditas. 
» n » dito di 2! a m; ditas. '' 

{ l ·~ 

19~ 

!2~000 
!8$000 
2õ$000 
45~000 

J$060 

J$160 

~300 

~:1.00 

!~200 

1~920 

2lJ880 

SHO 
J$320 

!2~000 

fl800 
2$000 
3$600 
6$000 
10~000 

l$000 
3"000 
ti~OOO 
$8000 
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Vidros para espelhos vidro grosso de boa quali
dade de 26 a 30 
pollegadas . . . . . . um 

n dito de 3! a 3õ ditas... >> 

n • dito do 36 a 40 ditas .. . 
>> dito de 4! a 4o ditas .. . 

>J 11 dito de 46 a õO ditas... 11 

Chá. 

CH. 

Cilá ~a~1ló, SCllUim, e Preto . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. libra. 
)) UXIlll.................. .. . .. .. . . . . . . . ... . .. . . )) 
>> Hysson .....•.......•.....•.•.. -...•.......... 
>> Perola, e Aljofar •..•.............••....•...•• 

OITAVA SECÇÃO. 

Molhados, colllestiveis, e papel. 

Aguardente de França, pipas de qualquer tama-
nho mas que não excedam a !80 
medidas do Rio de Janeiro......... pipa 

» de outro qualquer Reino dito dito.... • 
Alhos ....•.................••• , •....•.......•.... maunças 

ou reste 
arroba Amendoa amarga sem casca ..................... . 

>J » com casca •..................... )) 

)) doce com casca dura ou mole ....•.••.•. 
sein casca.............................. >J 

>> ou confeitos cobertos ordinarios......... libra 
Aletria comprehendendo todas as outras massas... arroba 
An1eixas...... .• • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • .• . . . . . . . . . n 

Archotes de esparto.............................. cento 
Arenques seccos ...................•.............. barril pe

queno 
A vellãs (estavam por alqueire, usam venderem-se 

por arroba)... .. . . . . • . . . . . . • . . . . • . • . arroba 
Azeite doce, de !80 medidas para menos é a pipa.. pipa 

de palma, mendoby, mamona, por pipa que 
não exceda de !80 medidas, dahi para 
n1enos é a pipa .................•........ 

» de egua, peixe, lobo marinho, ou qualquer 
outro para luzes, que aqui não vai classi
ficado na sobredita fórma •...•......•.... 

)) 

)) 

Azeitonas portugnezas, ancoretas pequenas...... Uma. 
>> • dobradas ..... . 

!25000 
!81)')00 
265000 
385000 
õO~OOO 

!205000 
:100~000 

5040 
6fjí00 
4~000 
4fj000 
õ5000 
{;400 

3fj200 
35200 
6~400 

2$(1.00 

2~000 
!405000 

!00~000 

90~000 
[{600 
!~200 

de Sevilha brancas , ou quaesquer ou
tras á sua imitação em paroleiras pe-
que nas . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . !~000 

em paroleiras dobradas................ 2J'j000 )) 

em ancor6tas pequenas................ >> 2fjOOO 
>> • dobradas............. . . . » 4~000 

N. B. Quando vierem em vazilhas maiores, terão o valor propor
cional ao numero de ancoretas pequenas , que cada vasilha possa 
conter, entendendo-se assim para todas e quaesquer azeitonas. 



EXRCU'ITV'O. 

Alcachofas em ancore tas . . . . • . . . . . . . • • . • . • . . . . . . . um~ 
Arroz em casca .................................. alqne1rc 

~ estrangeiro pilado . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . arrol!a 
Botijas proprias para Genebra.................... dt.lZla 
Bacalháo.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . qun~tal 
Barrres . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111! 
Batatas estrangeiras denominadas inglezas •...... quintal 
Banha de porco, ou unto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . arroba 
Biscouto fino .........•.......................•... 

,, ordinario do toda a farinha ............. . 
Bolacha fina ..................................... . 

n ordinaria de qualquer fórma ............ . )) 

Conservas em boiões pequenos................... um 
em vinagre em barril de 4 em pipa .. 

L 

ancore tas ..•...................•....... 
frascos, ou boiões de quartilho ....... . 

,, de 2 quartiihos ...................... .. 
,, de 4 )) ••••••••...•..........•• 
,, em aguarrlen te, ou licor ....•......... 
,, de mangas em boiões ..•..........•... 

Cebollas de qualquer parte ...................... . 
Castanl1as piladas ............................... . 
Carne de porco em salmoura .....•.............. 

de vacca .•.......•.....................•... 
)) seca de vacca .........................•... 

)) 

frasco 
um 

eenLo 
arroba 

Chocolate •.•.•...•............•........•.•...•.... 
Chouriços . • . • • . . . . . . • . . . . . • . • • . . . . . • . • . . . • . . • . . . . duzia 
Charutos................ . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • . • . . . cento 
Cevadinha . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . arroba 
Cacáu do Brazil •.....•........................... 

'' estrangeiro .•....•.................•....... 
Ervilhas (estavam por alqueire, mas deve ser por 

arroha) ................•.....................•.. 
Figos passados, em barris, ou ceiras, ou quaes-

quer vasilhas ...............•.................. 

)) 

Feijão estrangeiro de qualquer qualidade......... alqueire 
Frascos de vidro pretos de 4 quartilhos........... du:t.ia 

de :1 ditos ....•..••••....• )) 

>> de 2 ditos .•.....•........ 
>> n n de 1 para menos.......... >J 

Farinha de trigo................................. arroba 
>> de batata . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . libra 

Fumo estrangeiro....... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . arroba 
Garrafas pretas de vidro, inclusive de quartilho, 

e para n1enos........................... cento 
Garrafões de vidro empalhados.................. um 
Genebra por pipa de qualqner tamanho até 1.80 

rnedidas........................ .. . . • . . . pipa 
)) em frascos, ou botijas até quartilho, e 4. 0 

inclusive as vasilhas................. . • duzia 
Grão de bi~o (estava por alqueire, deve ser por 

~rroba)........... . . . • . . . . • • . . . . . • . . . . . . . arroba 
Graxa (isto é, extracto do~ tutanos, e nervos de 

. vacca de qualquer parte) .............. . 
Licores engarrafados, inclusive a garrafa, de quar-

tilho e para menos .................... .. 
Linguas seccas ...•...•.............••.......•..•. 

n em salmoira ..•............•............ 
.Manteiga de vacca .............••..........•.••.. 
Mostardas em vidrinhos communs de 3 onças •.... 

» em ditos contendo mais de3 onças •••••• 

duzia 
arroba 
cento 
arroba 
vidro 
onça 

f f 1 

1H7 

3~600 
(~MO 

Ui4W 
;;.720 

fj~'l,OO 
7J$oUO 
2~;)60 
2~560 
4[JOOO 
1.$600 
4$000 
1f)ti00 
1.~000 
20~000 
5$000 

J$600 
i$200 
2$400 
1$000 
4$000 
1~400 

2S400 
2$600 
28000 
1J'j200 
5Sf20 
U600 
1~000 
:~~200 
iJ$000 
4$000 

35200 

i$600 
2,~'100 
3$810 
25WO 
1~800 
f-!720 

1$ô00 
$J.OO 
8~000 

6$400 
~700 

!00$000 

3~000 

3~200 

2$000 

4))800 
2$100 

12$000 
6~100 
$240 
fJ08Q 
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:Mat!e em jacazes, surrõos, ou quaesquor volumes. 
1\Jaç.as .....•....•....•.......•.•.................. 
No_zes (deve ser por arroba) ... , ...........•....... 
Ongones, ou pecegos seccos •...•.•..•... , ....... . 
Paios ....•.. ,, ...•.........•....•...........•.... 
Pipas v as ias ..............•...•........••.•...... 

)) abatidas ......•.•.....•..........•....•..... 
Paratís seccos ................................... . 
Perrexil ..........•.............................. 
Passas, ou uvas passadas ...................•....•. 
Pêras seccas ...•................•............•.... 
Peixe secco, ou salgado, que não seja avaliado com 

norne proprio .................•.......... 
Pimenta denominada do reino ..•........••...•... 
Presunto ........................................ . 
Perdizes, em molho, manteiga de qualquer fórma. 
Pimentões ............ .- ............•.............. 
Pimentões colorados ...............•.............. 
Papel denominado hollanda, meia Itollanda, e 

bastardo •................................• 
)) commum de escrever anillado ........... . 

branco ........................•.......•... 
)) pardo de embrulhar ordinario, e ele todas as 

côres até H pollegadas brazileiras ....•.... 
)) dito dito até f7 pollegadas ................ . 
J) dito dito para mqis ...................... . 

grande incorpado para cartuchame ....... . 
)) pintado, dourado, prateado ordinario ..... . 
)) )) >> superior .•.... 
>> para forrar, ou guarnecer salas até 14 cova-

dos ....................................... . 
de peso em. 4. 0 

•••••••••••••••••••••••••• 

)) >> em folio .•..............•......... 
)) de desenho de 2i pollegaclas de comprido, e 

20 ele largo, até 3D de comprido e 26 de 
largo ....................•.... ···········•· 

» dito de 30 e 26 até 40 e 28 ...... . 
» dito de 40 e 2S õO e 30 .....•. 
" dito de 50 c 30 e dahi para cima .. .. 
J> pautado para solfa ........................ . 
>> imperial até 20 pollcgadas brazileiras .....• 
J> » de 20 pollegadas para mais ...... . 
» de lixa ......•..........•.......•.......... 

imprensado em oitavo .................... . 
en1 quarto .................. . 

» J> e1n folio .....................• 
Pa pellão até 3 ~ palmos .......................•. 
Queijos flamengos (estava por libra, deve ser por 

cada um, porque elles são sempre regula-
res, e assim é o uso venderem-se) ........ . 

» de outra qualquer qualidade ..•........... 
Rolhas de cortiça (estavam por grosa, devem ser 

por rnilheiro) ........•..•..........•...... 
Cerveja preta em garrafas inclusive ............•. 

» commum em garrafas dito ..........•...• 
)) em pipas ou quartollas ...•........•..•... 

Sabão estrangeiro de qualquer qualidade •........ 
Sagú ......................... · .. ·. ·· • ·· .. •·· · •••· 
Sal estrangeiro ..............••.•..•..•....••.•.• 

>> nacional •.•.•...••.•.••••..•.•••....•.••••.•. 
Sardinhas .••••.••....•.••..••.•••..•...•••••••.•• 

[lrroba 
cento 
arroba 
libra 
duzia 
uma 

)) 

mil 
medida 
arroba 
livra 

arroba 
libra 
arroba 

)) 

libra 
)) 

resma 

)) 

)) 

peça 
resma 

)) 

folha 

resma 

)) 

folha 
resma 

)) 

)) 

folha 

um 
libra 

mil 
urna 
duzia 
medida 
arroba 
libra 
alqueire 

)) 

milheiro 

2J'jô00 
2HOOO 
2J'j800 

J'i320 
2~'1.00 
4$800 
31~200 
7$200 

J$480 
3~200 

tp240 

2$WO 
J)IOO 

õJ$120 
8/)000 

J'PWO 
J'P6W 

9J'j600 
2ft600 
Ia8oo 
$560 

i$600 
4$000 
6,~000 
3.~400 
H~OOO 

!NlJ.OO 
35600 
7~200 

(;120 
tp240 
$300 
b600 

HJ)OOO 
i4J)OOO 
24$000 

tjü2õ 
4$000 
8/)000 

i6J)O:JO 
$100 

$600 
J$320 

U6oo 
$800 

3$400 
$800 

3J)840 
J:j2õ0 
J$600 
f:P200 

!J)200 
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EXECUTIVO. 

Sebo nacional em rama ...... ,................... arroba 
>> estrangeiro em rama ......................• 
>> >> coado .........•......•.•..•...•. 
n n ern velas ...•................... 
l> nacional .....................•............•. 

Salan1e ............•.......•..........•......•... 
Trigo estrangeiro ..........•..............•..•... 
Tamaras ..•........•......•..•.•.....•... ·· •. · .. · 
Toucinho estrangeiro ......................... . 

)) 

)) 

)) 

libra 
alqueire 
libra. 
arroba 

Tripas .................................. ·•······· » 
Velas de espermacete............................ libra 
Vinho do Porto, que venha com a marca da com-

panhia do Alto Douro, tinto ou branco, 
pipas de 180 medidas..................... pipa 
Todo o outro vinho de Porto, pipas de 
!80 rnedidas .•............•............•... 

n da ilha da l\Iadeira tinto ou branco, seceo 
ou doce, pipas de qualquer tamanho até 
180 111edidas ....................•...•.... 

» das ilhas dos A(•ores tinto ou branco, sendo 
as pipas como costumam ser pequena:, para 
menos de 130 medidas inr:lusivc ........ .. 
Em pipas para mais até 180 medidas .... . 
do Cabo da Boa Esperança branco ou tinto, 
por gallão medida ingleza, ou 5 quartilhos 

)) 

c ~~ do lHo de Janeiro........ .. . . . . .. .. . . gallão 

199 

!5600 
3N200 
M800 
65~00 
3n2oo 

5MO 
2~000 
~600 

2~600 
2~~00 
~õOO 

:1.20~000 

805000 

120~000 

40~000 
60~000 

Todos os outros vinhos de qualquer parte 
que sejam, brancos ou tinto, qualquer que 
seja o tamanho das pipas, não excedendo 
a :1.80 medidas...... . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . pipa 60~000 

N. B. Se destes portos, a cnjos vinhos se deu o valor de menos 
de oitenta mil réis, vierem vinhos que tragam a marca da compa
nhia do Alto Douro, ou sejam mesn.1o da qua !idade do outro vinho 
d<? Porto, e l\Iadcira, terã.o a mesma avaliação que compete áquelles. 
Vmho engarrafado de Champagne c Constança, 

por garrafa de quartilho, e para menos in
clusive a garrafa.......................... duzia 

>> de qualquer outra qualidade inclusive a 
garrafa .......... · ..•..........•.......... )) 

Vinagre branco ou tinto de qualquer parte que 
venha, e qualquer que seja o tamanho das 
pipas até :1.80 medidas ................. ._. pipa 

u~ooo 

4~800 

3onooo 

r lo 
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ADDlTAl\IENTO. 

PRIMEIRA E SEGUNDA SECÇÕES. 

Bretanhas de França estreitas: 
Ordinarias .•........•................••••..•.• 
Entrefinas .•...•........••..•...•.•...••.••..• 
Finas ..•..............•.•....•.••.•...•..••... 

Ditas ditas largas: 
Ordinarias .•...•.....•.•....................•• 
Entrefinas ..•......•......•...............•..• 
Finas ..............•........•...........••.... 

Brim liso de algodão com linho, do côr ou mes-

peça 

)) 

clado, até 24 pollegadas .................. _.... vara 
Ditos de llnho entrefinos até 36 pollegadas...... , 
Os de maior largu~a deverão ser despach:1dos por factura. 
Cadarço para presilhas de botas................. vara 

Casimiras, sendo escarlates, mais 2õ 0 /o sobre o valor. 

2$800 
3~600 
«-t~400 

45000 
4[)800 
õ~600 

~030 

Chales de chita, são os mesmos designados, de 8lgodão pintados. 
Chapéos de Chile, muito ordinarios............. um !~200 
Dltos de palha de Italia, para homem, de nume· 

ros 9 a 20, sendo sortimento igual sem nenhum 
adorno ..•.•...•........•..........•.......... 

Ditos de palha para senhora, sendo sortimento 
igual, de 21 a 4.5, da mesma fórma sem preparo 
algum ....•.......••......................•.. 

Deve-se entender que excedendo ao dito n. 0 4i:i, de
verão pertencer ao valor que marca a Pau ta de. 

Chapéos de pellucia de seda, e não de pellucia 
ou seda ...•..................•..........•..... 
Cobertores, sendo escarlates, mais 2~ o lo de augmento 

como tem os pannos de lã. 

!~000 

3~000 

84)000 

38200 
ao valor, 

Cobertores, de algodão ou linho, alcochoados, 
adamascados ou de salpicas, ordinarios até 
9 palmos. • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . • . • . • • . 31$000 

Ditos ditos ditos ditos i2 ditos................. 4SõOO 
Ditos ditos ditos ditos para mais............... 6~000 
Ditos ditos ditos finos até 9 palmos............ 7t;OOO 
Ditos ditos ditos ditos !2 ditos................. 9~600 
Ditos ditos ditos ditos para mais............... i2i$000 

Gangas azues, deverá fazer-se o despacho segundo as medidas que 
tem cada peça. 
Lenços para tabaco de Alcobaça, francezes ou á sua imitação: 

Ordinarios............. ... . . . . • • . . • . .. . . . . . . . . duzia 2~00 
Ditos ditos entrefinos......... ... • • . • .. .. .. • • . • 3$600 

Aos que se acham na Pauta com o valor de 4~ a duzia, deve-se 
acrescentar a palavra -finos. 
1\Iadapolões finos até 4 palmos de largura, de 

200 réis que estão por vara .••...•...•........ 
Mantas de cassa bordada ou adamascada, até 

6 palmos ........•..........••.....•.•..•..... 
Ditas dita até i2 ditos ......................... . 
Ditas dita para mais .......................... .. 

Só se entende da India ou á sua imitação. 

41)000 
i2f,i000 
i6l}OOO 



EXECUTIV~! 

Merinó até 32 pollegadas de largo : 
Ordinario .................................... . 
Entrefino .................................... . 
Fino .......................•..•...•........... 

Dito para mais do 32 pollegadas : 
Ordinario .......•..•.......................... 
Entrefino ......................•.......•...... 
F'ino ... _ ...................................... . 

covado !$200 
1~800 
2~400 

J,~soo 
25400 
36000 

.Morins ordinarios de 280 réis a vara em que 
estão, ficam rebaixados a..................... J$2-itO 
Esta diminuição ficou compensada pêlo augrnonto igual dado aos 

madapolões finos, como se vê da pagina retro, para assim se conci
liarem as interminaveis contestações que occasionava a semelhança 
absoluta destas duas fazendas. 

Algodões crús, largos excedendo de 5 palmos, se augmentará õO réis 
em vara para cada palmo qe excesso na largura. 

, Pellucias de seda, o preço marcado é até 20 pollegadas, passando 
dessa largura se ~ugmentará o preço em proporção. 
Tapetes ou nfcahfas............................ covado Jj6í0 

TERCEIRA SECÇÃO. 

Alvaiade de Vcner.a ... "........................ arroba 450GO 
Arêa de moldar...................... . . . . . . . . . . alqueire ff480 

Amarras de ferro, são as que tiverem de grossura% pollegada inclu
sive, para cima. 

Beta::. finas, todas as de uma pollegada até 2%, e como grossas 
todas as de 2 V2 até quatro inclusive; assim corno se deve entender 
as de uma até 2% inclusive. 
Bronze, em obra de qualquer qualidade ........ . libra 

Nestas obras não devem entrar os almofarizes. 
Correntes, são até a grossura deU~ pollegadas inclusive. 
Escovas para dentes, finas de cabo de marfim, devem ser despachadas 

por factura. 
Espingardas para soldado e para caça entre-

finas .....................•..•..•............ uma 
Espingardas para caça, de dons canos, cntrefinas. 
Fivelas de qualquer metal, para chapéos de 

bon1etn . . . . . . . . . . . . . . • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . groza i ~200 
Folhas de Flandres em caixa, marca grande, as que comtém :tOO 

folhas grandes, e marca pequena, as que contém 223 pequenas; 
fazendo-se a conta proporcionalmente quando occorram differenças. 
Ferro fundido e coado, não estanhado.......... quintal 1':1930 
Dito em chapa em obra grossa sem ser estanhado. H>l:IOOO 
Fio de vela da lndia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • libra Jj200 
Graxa. em potes meões de um 14 de quartilho.. duzia !5920 
Dita em ditos pequenos de %de dito........... !SUO 

:Moendas e todas as partes de engenho, devem ser despachadas 
por factura. 
Navalhas para algibeira, cabo de páo, muito 

ordinarias .................•.................. 
Pedras de marmore para ladrilho, lisas, polidas, 

serradas. amoladas, cortadas, ou brunidas de 
qualquer tamanho-cada wo pollegadas de 
superficie ..................................•. 

L 

Ditas de lousa para ladrilho de qualquer tama
~h_o- cada :too pollegadas quadradas de super-
ftcie .........••••.•.......•..••....•.....••.• , 
-- PARTE li. 

l 2 t 

duzia 

J'jt60 
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Pistolas que não sejam de nenhuma das qualidades design!das na 
Pauta, sejam despachadas por factura; visto a difficuldade que ba de 
se terminar valor a todas que se apresentam, como reconhece a 
commissã0. 

Pomada em páos coberta de folha, chumbo, ou estanho, deve ser 
despachada por factura. 

Tabuado de pinuo conforme as dimensões seguintes : 
Comprimcnb. Grossura. Largura. 

pés poll egadas pollegadas 
7 3 9 ..•..•• 
8 ~; 9 ...... . 

Tinta de escrever, liquirta em potes. ou garrafas 
de mais de meio até um quartilho •..•.....• o o 

Dita dita de mais de um quarto até meio dito ... 
Dita dita de menos de um quarto de dito .•...• 

QUARTA SECÇÃO. 

Casquinhas. 

duzía 
)I 

)) 

M'800 
õ~OOO 

3~8i0 
w~12o 
~9ô0 

Bocetas de püo pintadas, ordinarias............. duzia 3~&00 
Candieiros de chumbo ou estanho Jlreparado, com 

abatimento de 2õ% em rPlação ao tamanho a que 
pertencer. 

Correerla. 

Abas de sola para sellins de senhora, lisas ..•••.••. 
D1tas bordadas de qualquer sorte ..•..•• o o •••• o •••• 
Assentos de pelle de porco para sellins .•••••..•••. 
Ditos bordados de qualquer sorte ••.....•.•.•.•.. 
Arções para sellins de passeio promptos •.•.••.•••• 
Ditos ditos de senhora ...•......•....•....•...... 
Cabeçactas lisas sem redeas .••...•....• o ••••••••••• 

Todas as mais cabeçadas de outros valores que ve-
nham sem redeas, serão despachadas pelos preços 
da pauta, com a deducção de :1.saooo em cada 
duzia. 

par 

um 

J) 

duzia 

Coldres sem capelladas. o......................... par 
Capelladas de peUes de qualquer qualidade....... n 
Ditas de eouro de lustro. o. o ••••••••••••• o ••••• o 
Ditas de panno, ou velludo, guarnecidas de galão 

de ouro ou prata . o ••••••••• o. o o............... )) 
Recleas sem cabeçadas o ••••••••• o. • • • • • • • • • • • • • • • • duzia 
Sellins lisos ou estampados para homem, sem ar-

reios. o ..... o................................... um 
Ditos bordados ou estampados em parte, sendo de 

qualquer fórma dito ..•.............•......•. o. )) 
Ditos todos bordados ou estampados, dito, sem vel-

ludo dito. o ••••• o •••••••.• o •••••••••••••••••••• 
Ditos horclaclos sendo em velludo dito ..•.. o •••••• 

Ditos militares dito •.......•..•.....•.•.•........ 
Dito:". I isos ou de qualquer fórma para meninos 

dito .•.•...•.. o................................. n 
Ditos di to dito para meninas dito.. . . . . . . • • .... 
Ditos sendo lisos, ou só com assento de camurça, 

para senhora dito ........•....•.•..••...•..•..• 
Ditos hord~dos em parte, de qualquer fórma dito 

dito ........... o ••• o ••••••••••••••••• o ••••• o o o •• 

7,~000 
:1.1·'1000 
1~600 
3~600 
3~200 
3:~000 

1saooo 

q~OOO 
2~000 
2~;oo 

20})000 
{'8~000 

:1.3~300 

206860 

27,t:700 
3MIOO 
22&8ii0 

9):l700 
!3~700 

19~870 

2Sl/POO 
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EXKCUTlVO. 

Se !Iins todos bordados, a.bas e a.ssento dito....... duzia 
Ditos bordados sem veUudo ..................... .. 
Suadores para sellins de senhora, ou dé cavallarla, 

vasins ou eheio;; ......................... · ..•. 
Ditos ditos de passeio de homem................. » 
Galochas ....................••....•.... , • • . • . . . . par 

Córtes de bezerro para bOtins ........•........... 
Entende·:"e os cortes pequenos, e sendo grandes 

mai:s õO 0/o, ou ................................. . 
Couros envernisados, de patente inglezes, sendo de 

marca !llenor, na razão de cada urna pollegada 
sobre a su' regular largul'a ..................... pollegada 

Ditos ditos que tiverem de 6:5 pollegadas para ci~ 
ma, não fJevem ser despachados por pollegadas, 
mas sim O'~ clahi para menos. 

C:hifres estrangeiros ou nacion1es........... ... .. cento 
Caix1s de papelão em :1.:2 pequenos pães de tinta 

203 

l:5JS700 
45S70() 

3520() 
~.~800 

~~200 

;'$900 

1~350 

/)360 

i2~000 

rara cles~nho ....................... :. . . • . . . . • . . . duzia 2n4oo 
Contendo mais, proporcionar-se-ha o preço. 

N. B. -Estes pequenos pát~s são de tamanho, que quatro fazem um, 
dos que costumam vir nas caixas de páo grandes. 

Instrumentos de musica. 

Prato!~ de composição para h:mclas de mu~ica. mi-
lit:u· ........•..... ···'························· par 

Ourlveiil~ 

BijouteriM fab;'l~. 

N. B.- O actnal Regulamento estabeleceu pelo art. 2{6 que se 
despachem por factura. 
Aneis de metal donrado, com pedra ou sem ella, 

de qualquer feitio............................. duzia 
Alfinetes de peito .• , ..........................•... 
Ditos dourarlos ........••......................... 
Braceletes de metal dourado...................... par 
Brincus dourados, estampados, ou esmaltados..... duzia 
C 1dêas dour&dils para relogío ................... . 
Chapas de metal dourado para cintos ...........• 
Ditas onlinarias para pulseiras ................. . 
Co I !are:- de met;tl dourado, pequenos.............. um 
Dito..; muito ordinar1o:5..... •• . . . . .. . . . . . . .. . . • . . . duzia 
Cllave~ de re!ogio douradas ordinarias ... : ...... . 
Oi tas douradas............ . ....•.............•... 
Fivelas para cinto, douradas, muito ordinarias .. . 
Sinetes ele metal ordinarios ..................... . 
Ditog ditos dOUJ':1dO'l ......................... , ••• 

tJi\200 
($800 
2~400 
2w~oo 
4~800 
81)000 
7/080 
35uuo 
ssno 

41)000 
5800 

2$.400 
6$000 
~000 
88000 

{ [ 'l.. 
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Obras de ouro e prata. 
Nas. pe~~s de ouro e p~·at~, o valor dado são ás peças, que a 

matena nao deve pagar d1r01tos. 

Quadros com molduras douradas ou pintadas, devem ser despa
chados por fac tura. 

Segeiro 

--

~ 
H RODAS. 
:.:> 
~ 
p.. -----~-

~ 
o ~ 

~ o ,;, ~ c..l• :::; o ~ ~ c..l c:: ~ :::; r:; ::C. c..l 

Carrinhos de cabeça de~ rodas 
ROOI)I 4ooi~l3oou novas .....•.....•......... 60~ 

Ditos dita ditas usadas ....... oGO~ 2i>OSi2üü,~ 30$ 
Ditos sem cabeça ditas novas .. 600$ 3ooN·25o1~ 60,~ 
Ditos dito ditas usadas ........ 4clÜt~ 200SI150~~ 30f) 
Ditos com cabeca 2 ditas novas GOO{J, ~ OOt~ [2.íü1~ 60~ 
Ditos di ta di tas· usadas ...•... 3o08 i'iOt~. :lo0 1~ 30E 
Ditos sem cabeca ditas novas .. fiOOi~l 2001$: 2-íO,~ ÔÜt~ 
Ditos dito ditas usadas ...... ·i 31JO[p HJONI120~~ 30~ 
Carroagens novas de portas 2 

assentos .................... i üoos 6001) 700N 100fl 
Ditas usadas ditas ditos •...... :1 200{~ 50ll:~!5o:li'J 50~~ 
Ditas novas sem almofadas .•. i !~UOI) 6UON 700U 1001) 
Oibs usadas dito ............. i ooo.~ õOU1~ i 150$ 50~ 
Ditas novas em fórma de socia- 1:400:~1 V8l ......................... 60:)5: 700;~i 1005 
Ditas usadas dito .............. soo~~J 4ooa I :35ua I 5oa I 

Seriguei:•o. 

Botões lavrados são os que vem estampados, e não 
os que forem lavrados a buril, porque se não 
costumam fabricar assim, isto é, a buril. 

,~~-

~ 
:;:;; 
~ 
~ 
"" ~ 

!~O~ 
20j~ 
40/'1 
20~ 

. ... .... 

~-. 
-f, 
Q 
-4 
~ 

~ .... 
~ 

200J) 
woa 

Botões de osso para vestia ou polainas de soldados, 
com pé.. . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gros::t ~'i,OO 

Ditos de osso para farda, com fur·os, hrancos ou 
pretos, da bitola de 6J8 escala lnglez::t, para 
mais........................................... /1400 

Ditos ditos para vestia ou polainas, com furos da 
bitola ,Je 6j8 escala irJ~Ieza, p:lra m~·nos....... ~~40 

Galões de flo Je ouro ou pr1ta, falsos, são comprc-
bendidos na designação da Pauta. 

Gotlão todo de sed::t, nélo sendo das cores clas
sificadas na Pauta, será desp:tchado por fartura. 
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EXECUTIVO. 

QUI~TA SECÇÃO. 

Drogas. 

Barrilha para saboarias... . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . quintal 
Salitre reílnado......... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . arroba 
Dito impuro ...••...........•... , ..............•.. 
Sulphato de quinina . . . . . . . .. . . .. . . .. . . • . . . . . . . . . onça 

SETIMA SECÇÃO. 

Chícaras ou pires isoladamente ou descas::1dos. o 
seu valor é a metade do quo está declarado na 
Pauta, e para chicaras e pires, segundo a res
pectiva qualidade. 

Vasos de porcellana, pintados, estampados e 
dourados, finos, para cima de mesa, sem mangas 
nem flores, até sete pollcgadas ................ . 

Lampeões de vidro com grizeta para azeite, e guar· 
nicão do folha, pequenos, ordinarios .......... . 

Ditos n1aiores ..............•..................... 
Leiteiras de vidro moldado ordinarias ...•........ 
Salvas de vidro moldado, ordinarias de 6 até g 

pollog:!dns .•.......•....................•...•.. 
VídrJs para candieiros em fórma de globo, com 

a ha~e atromhetada. acabando para cima em 
fórrna de canudo, ou sem elle .................. . 

Ditos para candie!ros ou quinqudes, começando e 
acabanrlo em forma de canudo, com globo na 
parte inferior, sem ter a base atrombetada ....•. 

Ditos pequenos p:..lfa candieiros em fórma de ca-
nudo, ............. , ....................•....•.. 

OITAVA SECÇÃO. 

um 

uma 

uma 

um 

Azeite doce, de palma, amendoim, mamona, e de 
qualquer outra materiJ. vegetal não especiílcada 
na pauta; por pipa que não exceda de !80 me-
didas; dahi para menos......................... pipa 

Dito de egua, peixe, lobo marinho, ou qualquer 
outra suhstancia animal não especificada ......• 

Garrafões de vidro empalhados, até urna medida.. um 
De i a 2 •••....•..........••.....••••......••••.. 
De 2 a 3 .•................. , ...................••. 
IJe 3 a 4 •••...••..•..•..•...•••.•...•...••...••.• 
De 4 a õ •......•...............•................. 
ne õ a 6 •••.••••.•.••••.....•.••.••••••...••.•••. 
Papel para impressão de periodicos em grande 

formato, até 17 pollegadas inglezas de altoJ sobre 
H de largo, folha dobrada...................... resma 

Dito de 26 po!Iegadas de alto sobre !7 de largo, dito. 
Dessas dimensões para cima sobre cada õ pollegadas 

inglezas de alto e 3 de largo, mais 800 réis em 
cada resma. 

Dito denominado matahorrão, folha dobrada J !7 
pollegadas de alto, sobre H de largo ......••.... 

f z; 
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2EOOO 

sq,oo 
~6-iO 
~300 

!~000 

/l300 

~200 

(;J.OO 

!00~000 

90~000 
J)240 
J)320 
5400 
~4õ0 
5õ00 
$]00 

3$000 
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Dessas dimensões 'para cima iobre cada 5 pollega
das inglezas de alto, e 3 de largo, mais i~OOO 
em cada resma. 

Trdo o mais papel não classificado na pauta será 
despachado por factura. 

Sal reli11ado, Pstf·angeiro ....•.••.•..•.•..•....•. alqueire ~600 
Vinho engarraf:~do á imitação lle Charnpagne, SPja 

qual for a dPnornin1ção que se llle dê, aS!'\ i rn 
como a qualidade que se lhe attribna de supe-
riores, médios e inferiores, por garrafa de quar-
tilllo, e para meno.5 mclusive a garr::1fa........ duzia i4t~OOO 

Vasilhas, todas as vezas quo se aprrsentare:n, 
designando-as a pauta- de quartilt,o, e para 
menos- mas no entanto sejam de meio quar
tilho e para menos, o preço será a metade do 
que está declarado para um quartUho. 
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DECRE-TO- DE 4 DE MARÇO DE 1829. 

Decl::tr::t extincta a Junta Directora do Ensino Mutuo. 

Tendo a Lei de lõ de Outubro de 1827 cesignado as 
Autoridades á quem compete rxercnr a Jirecç:ão d;u 
E.;;colas de primmras letras n ~lo system~t ele Ensina 
1\Iiltuo, commett[(la antes á Junta Dir;:etora do mesrno: 
Hei po!' b~m Declara r que te111 cessado a.s fun ·çues da 
f1ita Junta por não ser 11ecessaria a su1 continuação it 
vista da sobredita Lei; Louvando ao,; lUembros, que a 
cnmpozcraw, pelo zelo e patl"iotismo, que mostraram no 
desempenho das obrigações. 

José Clemente Pereira, do 1\leu Conselho, ~Unistro e 
Secretario de Estado dos NegoGios do J mperio, o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do Rio ue Janeiro 
em quatro de Março uc mil oitocentos vinte e nove, 
oitavo da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua :Magcstade o Imperador. 

José Clfmente Pereira~ 

DECRETO- DE ;; DE MARÇO DI~ 1829. 

Dá Regulamento á Administração Geral dos Correios. 

Hei por b~m l\fnld:lr, qnr se exPcutr o Rrrrul:1mrnto 
d;) A~lministrad) G'Ta! 110' Co:·,·~·io'. W1P ,., :n 's :'!'::i'\. 

a"-..1Q'nado por Jo..:é C!e:l'l~iltt• Pt·r,,it·l. ·J, M,·u Cot~~,:,llo, 
Min ist1·o e Secrl'tario de Estado Jos Negocias do Im perio, 
qne assí m o tenha en t.:nd ido, e expeça os despachos 
neces<;arios. Pal<~t~io do Rio de Janeiro em cín~o de 
Março de mil oitocentos vinte e Hovc, oitavo da Inde~ 
pendencia, e do Jmperio. 

Com a rubrica de Su:1 l\iagestade Imperial, 

Josd Clemente Pereira. 
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l~egulamento da Administração Geralt:os forrüios. 

TITULO lo 

Do~'! e~npregados da Admini~Stração d.os. 
CtH"K·eio!9. 

CAPITULO I, 

DO DIRECTOR GERAL DOS CORREIOS. 

Art. 1. o Para o governo economico, e administrativo 
do Correio Geral desta Côrte, e das suas competentes 
rebçõcs com os Correios das Provinci,;s, haverá um 
Dire:.:tor Geral dos C:HTeios, com a gt~atillca~:ão annual, 
qu::~ su julg·ar conveniente? para indcmnização das des
pezas que ha de ser obrigado a fazer: ao qual pertence 
fiscalisar, promover, e dirigir a administração ger~d de 
todos o;. Correios; e propôr ao Governo pela Secretaria 
tle EsL!dO elos Negoeios do lmperio tmlos os meios .. que a 
pratica mostra r convenientes para melhorar a mesma 
Auministraeão. Todos os Administradores e A12:cntes dos 
Corrcics lh() ficam subordinados. ~ 

CAPITULO H. 

DO AD;u!NISTRADOR E MAIS EMPREGADOS DO CORREIO GERAL 
DA CÔP.T E DO RIO DE JANEIRO. 

Art. 2. o No Correio GeJ'al 1lo Rio de Janeiro h::1.verii. 
um Admin.::otrador, um Ajwlanle, um Contador, um 
Thesoureiro, tres OHiciaes pape lista:;, trcs Pra tican tcs, 
um Porteiro, e quatro Correios. 

Art. 3. u O Admini"tr::~,(lor vencerá o ordenado annnal 
de 1:200~000. Pertence ao seu o/Iicio, e rcsponsaiJilida lc, 
a flscalisação da receita e dcspcza, e o governo ccono
rníco da adminístracão do Correio Geral desta Côrte e 
Provinr:i:l :. fazrr eorn IJlH~ toílOS o~ emprrg<~rlos cnmprnm 
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ex a c lamente cs seus deveres; vigiar que~ o giro. dos 
Col'rrios se pt-;ttiqut; com a maior regulariLL:flc poss1ve~, 
e que a entrt~!~·:\ das cartas seja feita com tOL~a a b:.·cvt
uadc t: ex:1ct!dão w'ce::;~:aria ~ !ll'Occdendo nnmcdl:lta
mente ú suspu:...-:ão ,;c qualquer emprcg:Hlo nos Correios 
da sr:a ;lÜI1Üni~ tração., que fôr conn·neido de ter offcnclido 
po;· alguma fúrm:1 a in vio!a!Ji li Jade do segredo das e a r tas 
garantida no ~;rL. 1iU :~ 27 da Constitníç<lo; fazendo, 
no caso u(; e\i:--lir crimin:llidade ~ as participa<;õcs 
necessarias ao·; Ministros crírninacs cornpetentes, p:1ra 
procederem ll:t conl'orrnid::d(' das lris do Imperio; dando 
JO mesmo tenq1o cunt:1 de tudo ao Dircetor Geral do:-; 
Correios. 

Art. 't:. o O .Ajud:uile do Administi·<Hlor vencerá o 
ordenado annual de 800.6000. Comr;etc ao seu emprego, 
0judar o Ailmiuistradur em todos os ra1nos da sua 
olH'ig<tç:lo, e servir nüs seus impedimentos. 

Art. 5. o O CcntLHlor terá a s~.·u car~·o toda a escriptu
racão da rccdta c dcs,)CZ~l do CcnTt'ÍO Gerai~ e da entrada 
e s:thida d:1s cartas~ qtic ik;ll'Otn no mesmo a c~1rgo do 
Administrador; a dos fretes das encomcu·:1das c das 
passagens. Vencerá o ordenado annua l de 800:\00D. 

Art. 6. o O Tllcsoureiro vencerá Jc onJenado 7::W,SOOO. 
O seu officio é arrecadar o porte das cartas, fisc:disando 
a maneira, pori{lW este se recebe elas p::trtrs; p;lra cujo 
!im todos os Praticantcsj e mais o1liciac's empregados no 
serviço ue eutrc,':Pt· c::rt:!s dentro~ ou fóra do Correio, 
ficam l1cbaixo Lh sua immediata lllS;Iccção, e serão 
dcspeuidos, logo que o mesmo Tllcsoureiro declarar quo 
não conlia ncllc:'. Arrecadará iguatn:ente as p~tssagens, 
e fretes lle euc:ommcndas, flllC se forem pc:gar no Correio, 
os prcinios üo:s scgurus, e ;;s gratificações, que pagarem 
os que quizcr(~m l'L~ccLer cartas nas suas casas. Entrará 
tmlos os titas de tan!n no tofre, á !lo1·a de se fechar o 
Correio, com o dinheiro que ti ver recclJülo dur,mtc o dia. 

Art. 7. o No LI ia 3 tle cada mez, ou no immecliato, 
scnuo este dia SJHLo, entrará o TllCsourciro no Tbesouro 
Publico com todo o rendimento liquido do mez ante
cedente, :;eompanl1ado de uma certidão do Contador, 
por este assignada com o AdrninistraJor, c o mesmo 
Thesoureiro. 

Art. 8." A mrsma entrada farão nas Juntas ele F~1zencla 
os Administradores dos CotT3ios das r,apitacs das Pro
vineias. Os Agentes dos mais Correios remelterão aos 
Administradores respectivos todos ·as trimestres o 
prod neto dos portes das cartas~ que tiverem arrecadado. 

Art. U." O primcit-o Offli'i~d IJapelista terá a seu cargo 
27 

( z !_ 
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torla a escripturação relativa ao expediente dos Correio~ 
marítimos do norte; e vencer:i o ordenado de 6008000 
annuacs. 

Arl. tO. O sr~:undoOffici;:ll p::~pelista será encarregado 
da escripturilçâo du todo o I'Xpediente do Correio marí
timo rlo sul, e de toi],,s ns rle tena; c havera o mesmo 
ordenado anrm·tl de 600\f!OO. 

Art. H. O terceiro Olllcial papelista terá ortlenado 
ümal aos dous prim1•iros: e H:a <~seu car~·o touo o c-.;pe
dienle d 1S cartas estr·an:.tr.iras, e o uos se~·uros; e a 
e~l'fil'turação do;;; livros da cntn1da, c s:lllida das cartas. 
Este Omeial eleve s:1bcr ao J1l(!nos a Jingua ingleza, c a 
franceza. 

Ar·t. i2. Os Praticantes vencerão uma gratificação 
de 306000 por mez. Serão empreg·ados no serviço de 
entregar cartas ao povo dentro do correio; pPsar, e 
marcar as que o precisarem ; e em todo e qualquer outro, 
que f6r necessario. Servindo bem, e tendo a ca pacídade 
necessaria, terão direi to de preferencia aos lugares de 
Ofliciaes papelistas, que vagarem. 

Art. 13. O Porteiro é obrigado a abrir, e fechar as 
portas da casa do Correio Geral, ás horas que o Admi
nistrador ordenar extraordinariamente, além do tempo 
ordinario marcado neste Regulamento: a cuidar na 
limpeza, e as;;;eio da mesma casa; e a fornecei-a da luz, 
e agua necessaria. Fará todas rstas despezas á sua custa ; 
e para ellas, e seu ordenado, vencerá annualmente 
6006000. 

Art. l.í. Pertence tambem ao Porteiro, a guarda de 
todos os moveis da casa do Correio Geral, debaixo da sua 
responsabilidade : e para que esta se llle possa fazer 
effectiva, se procederá annualmente, no principio do 
mrz de Julho, a um iuventario exacto de todos os mo
veis, que estiverem confiados á sua guarda. Fará final
mt'nte todas as despezC~s miudas do expediente da casa 
do Correio Geral debaixo da fiscalis·1ção, e onlen;;; do 
Administrador; e as contas de taes de,pez,Js lhe s:'rào 
pagas mensalmente, sendo abonauas pelo n1esmu AJmi
nistrador. 

Art. 15. Os primeiros uous correios vcnrcrJo 800 
réis diarios: a sua obri<.ração S~"rá entregar todos os 
omcios de Sj'rviço publico ás Autoridades a quem elles 
forem dirigidos, e aquelles que a Adminislração do 
Correio Gera I ti ver de expedir, dentro desta Côrte. 

Art. i6. Os outros dous correios vencerão 6í0 réis 
diarios: serão empregados no serviço de entregar cartas. 
~as casas particulares nos casos, em que esta entrega, 
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deTe ter lugar, na conformidade dos arts. 53, e 57~ 
deste Regnlamrnto. 

Art. 17 rodo~ os empregados no Correio Geral desta 
Córte, terão direi to de preft·rent:ia 110 acrcs'o do' em
pre~os, que vagarem, se o m<'recerem !JOI' seu bom ser
VIÇO, regular c·onducta, e rec:onllecida aptidão. 

Art. 18. Tudos os emprPgados no serviço do Corrrio 
são obrigados a serv1r pe~soalmente, e a nenhum se 
aumi ttirá serven tua rio. 

Art. 19. Aprzar de Sf\ determinar a cada empregado 
um SITViço privativo, ficam todavia obrigados todos a 
trabalhar no serviço designado aos outros, não f'Ó nos 
impedimentos, mas todas as vezes que o Administrador, 
ou o seu Ajudante, o ordenar, por assim o exigir o bem 
do serviço. E succedendo que algum se recuse, ou não 
compareça, quando o Administrador o chamar ex traor
dinariamente, sem causa attendivel, o mesmo Adminis
trador u suspenderá immediatamente, dando conta ao 
Director, para se proceder como o caso pedir. 

Art. 20. Fica prohibido absolutamente a todos os em-
. pregados do Correio encarregarem-se de separar ou tirar 
neste cartas para pessoas particulares; os que contra
vierem esta disposição perderão metade do seu ordenado 
de um mez, pela primeira vez: e se reincidirem, serã0 
expulsos do seu emprego. 

CAPITULO III 

DO~ .\Dl11NlSTRADORII:S DOS CORREIOS DAS PROVINCJAS. 

Art. 2L Nas capitaes das Províncias haverá um 
Administrador de todos os Correios das mesmas com um 
Ajudante, e os mais otllciaes que forem necessarios, á 
arbítrio do Director Geral sobre proposta do respectivo 
Administrador. Os Administradores são os Chefes drsta 
Repartição em toda a Provinc1a, a quem todos os mais 
empregados, e os agentes, estão subordinados. Servirão 
ao mesmo tempo de Thesoureiros, e farão todo o mais 
serviço, que convier. 

Art. 2:2. Aos Ajudantes incumbe ajudar os Adm inis
trado~es em todo o expediente da Administr.~ção Jos 
Correios; e privativamente lhes compete a escripturação 
da reeeita e despeza. · 
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Art. 23. O numero ele empregados actualmente exis
tentes nas div1Tsas Ad min istraeõcs dos Correios das Pro
vin~ias continwrüo a stib.~;isth com os orden:H1os, ou 
gratificações que percebem, cmquanto o seu numero, c 
vcncimcnto.s se não pôde alterar pnra mais, ou para me
nos, com perfeito conbccimcnto de causa. 

CAPITULO IV~ 

DOS AGENTES DOS CORREIOS. 

Art. 24. Nas ddaJe:; c vi lias, aonde aetnalmente não 
lia Correios, se estabelecerão. 

Art. 2:5. Os projectos destes novos estabelecimentos 
devem cdcuLlr-se sobre a:; mutuas precisões de commu
niL~ação das povo::çõrs em attcnção á sua população e rela
çi':ks. Estes projt·etos principiarão com pequenos ensaios. 
Os que forem gcraes de alguma Provinc1a, ou de umas 
pctra outr:ts, serão promovuJos pelos Presidentes, ouvi
do o Consell!o elo Governo, com a pprovação ele Sua .Mages
tadu o Impcrauor. Os que porém forem particulares de 
uma ou mais villas ficam eneancgado:-; ás C:unaras Muni
cípaes, que darão principio a estas tcntat1vas, cstabele
ccnJo trcs Concios mcnsacs de umas para outras, cujas 
llespezas farú cacb uma, dentro dos respectivos clis~ 
irú·tos, ú custa das suas rendas., durante o primeiro an
uo~ d~mdo.logo parto do novo cstalJcloeimento aos Admi
nistradores das Provincias respectiYas, que farão as com
petentes communicações aos Presidentes, e ao Director 
Geral: c no lim do mesmo annü farão novas parlicipa
çõ;ts accoropanhadas ele uma conta da receita e despcza, 
quu ti ver lla v ido, para se tomarem por parte da Adminis
tração GcrJI, se assim convier? ou se mandar continulr 
o CliS~1io por mais outro anno; no fim do ([Ualílcarão 
taes Corrcir;s imlefecli Yelmcnle a c a r.!.!. O ela mesmaAdmi-
nistracão. ~ 

Art." 2G. Para que e.stos pequenos Conoios se tornem 
proveitosos, as Camaras os estabelecerão sempre com 
direcção ás e:1pitaes cbs Províncias, fazendo de modo que 
entrem nos Correios Geraes, no ponto que fór mais con
veniente, para daqui se dar ás cartas a clírecção., que 
ellas exigirem. 

Art.. '27. Emquanto a rcceit:l !los mesmos Correios 
fôr de pequena consideração, encarregarão as Camaras a 
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sua atlmini:;;tração á pessoas de sua confiança, que della 
St~ que i ;·am oncan·eg~r Si'l11 orrlrnado. P<lra estas adminis
trações formarão :1s mesm:1s Cam:1ras instrucçõcs apro
priadas ás localiuadcs, que serão baseadas em tudo nos 
principias elo presente Hegulamento, qne cnviaráõ aos 
Ad1ninistradorcs respectivos, c estes ao Dircctor Geral~ 
que darú ás mesmas a sua a pprovação~ com as reformas 
que julgar convenientes. 

Art. 28. As distancias nos referidos Correios para a 
determinação elo port:\ que devem p,'lgar as cartas, serão 
reguladas do H) em Hi leguas, na fórma estabelecida no 
art. 6~. Crnn declaração porém, que, se houver menos 
de 1() leguas na primeir:1 distanci:1 ; sempre se carregará 
o porte, que corresponder a uma <listaneia ; e se houver 
mais, aincla que não chegue a 30, sempre se consi
derarão duas distancias~ c assim progressivamente. 

Art. 29. Em todos os lu!:S·arrs, aonde convier, fóra 
das capi tacs das Províncias, haverá AQ'entes dos Correios 
subordinados aos A<lministrador·es, que farão em tmlo 
as 5uas vezes, debaixo da sua dirPrção, c ordens: e se 
o expediente do Correio fôr muito, terão Ajudantes, cu
jas obrigaçõe::; são prrfei ta mcn te as mesmas dos Ajudan
tes dos Administradores. 

Art. :w. Estes lugares de Agentes nos arraiaes, e 
povoações pequenas, aonde a Adn1inistração elo Correio 
não exigir o serviço em~ctivo de um empregado, serão 
confiados a uma pessoa, que mereça a confiança puhlica, 
nomeada pelas Camaras, sem ordenado; c terá 12 por 
cento do rendimento, que arrecadar, a beneficio das 
despezas, que tiver que fazer com o expediente do mesmo 
Correio. 

Art. 31. A Administração dos Correios, n'aquellas 
ciclacles ou vil las que não exigirem v~la sua importancia 
CiJSas privativas para este serviço, se e-;filbrleccrá na 
casa dos Administradores ou Agentes respectivos. 

TITULO 11. 

Da economia e direcção dos t,rabalhos. 

CAPITULO I. 

DAS HORAS DE SERVIÇO. 

Art. 32. As casas da Administração dos Cone i os es
tarão abertas de manhã~ desde as oito horas al.é ao meio 
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dia ; c de tarde, desde as tres ao sol posto, no verão · e 
no inverno, desde as duas, até ao sol posto. ' 

Art. ~H. Nos domingos e dias s:1ntos estarão abertas 
de manhã, até ao meio dia sómen te. 

Art. 34. Nas vcsperas das sahidas dos paquetes, es
tarão as casas respectivas abertas de noite; par·a receber 
t;artas, ;-~fé nove horas: passada esta hora se procederá 
immetliatamPntc a fechar as malas; ficando fóra c!Pllas 
tnd:td as cartaS.ffllC cl1egarem depois: salvo ~e os Adrni
n istr;J dores reee b 'rem o rd f' m de <11 Q"ll ma das .-;e c ret:tr·i" s 
de ESL1clo na côrte, ou dos prrsidPniPS nas províncias, 
pira de mor 1rPm a ex1~edição das malas, a ti' chegarem 
al.u-umas cartas do serviço publico, que devam ir no 
p:1quete. 

Art. 3;). Fóra das horas sohreditas, abrir-se-hão as 
casas dos Correios extraordinariamente, todas as vezes 
que os Arlministrallores o ordenarem, para se receiJer, 
ou expedir alguma mala, ou por outro dgum motivo do 
serviço p11Llico. 

Art. 3ô. Toclos os emprrgados são obrigados a acha
rem-se na casa da Adrnlllistração ás horas onlinarias 
sobr·editas, e a concorrer a ella extraordinariamente, 
todas as vezes que pelo Aclmini~trador forem cham<ldos. 

Art. ~n. 0.·; Ad m in istradures mandarão fazer um 
ponto f'X<icto de manhã, e de tarde, da hora a que cada 
um dos empregados entra e sahe: e sommando-se no fim 
do mez as llora~, que tiverem falt::~.do, sem causa attcn
di vel, aquelles empregados que forem habituados a f ai ta r; 
ou entrar tarde ou sahir cedo, se lhes descont:lrá nos 
seus ordenado~, o que corresponder. Se reincidirem no 
mt'Z immecliato. se lhes descontará o duplo, e se esta 
pena não fôr suffi.;iente para os corrigir, serão despedi .. 
dos immediatamente do emprego que servirem. 

CAPÍTULO li. 

DO MODO DE ABRIR AS :MALAS E DI5TRIRUIR ÁS CARTAS• 

Art. 38. Lo-:o rtue chegar alguma mala, ou saco de 
c:.rtas, á rasa da Admi11is.lração, examinará o Adminis
trador ..:e os cadt~ados e sellos vem em bom esbtlo, ou se 
dão indícios de terem sido abe1·tos. No st>gundo caso se 
fará i rmned ia tamen te a viso deste acontecimento ao Juiz 
Criminal do lugar, e na sua falta, ao Juiz de Paz da 
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frrguezia, os quaes irão sem perda de tempo fazer os 
examt•s e corp1.s de detido, qnc convier: e proecdc·ndo
~w na prt•sença do mesmo Juiz, c seu Escrivüo, á aber
tl!ra d:1s malas, ou sacos, se formará a11to do estado, rm 
que St' úh::rt·rn os seus fechos e as cartas; e o Atlmin is
trador rt'Ct'l1e!'á I'Sl:-ts no f'Stado em que t•stiverem, por 
um~ rcL1çã~> ou faetura, de quo as~ignarà r e ·1bo, e llle 
serão la nçaclas em c;1 rga como outras quac~·q::cr. 

Art. 3U. Niio existindo indit·ius de que as malas ou 
sacos tPnham sido 0bertos, o Adm nislrildor fará pro
<'edPr á su:1 abertura por algum dos Praticélntrs, e na 
falta deste~. p~'IO Porteiro ou aluum dos offidacs mais 
modernos, na pre~ença do Tht•sourt·i ··o, por fórma qne 
haja sempre tl'cs pessoas presentes no aeto de se abri~ 
rem <JS malas ou sacos, contanL1o com o Administrador. 

Art. 40. Abertas as malas, o Administrador, corn 
nssistcncia do Otncial papclista respectivo, e do Thesou
rcil'o, conferirá as cartas, que se acharem com as fac
turas, que as clfwem acompanhar; separando logo todas 
as que forem do serviço publico, as que vierem seguras, 
ou franc;1s, c finalmentL~ todas aquellas, cujos pllrtes3 

supposto venham carrPgaclos nas facturas, se não hão de 
receb:'I' necsa Administra~.:ão, por deverem ser remetti
das ans Correios do ~eu destino. 

Art. !tJ. Ousbs ultimas cart:1s, que drvem sahir rara 
OU 1rus Correios, SI~ farú uma factura, como a de 0.

0 3. o; 
e a S'Ja imp1>rtancia será lançada pdo Contador, por 
baixo das facturas gerat'S, p;1ra servir ele descarga ao 
Auministradcr, e scrú por ambos assigna:la. 

Art. 4~. Se dentro tJas maL1s, ou sacos vierem algu
mas cal' tas avul~as, cem dcelilração de porte~ as mandará 
ô Admmistrador immccliatilmente pesar, e declarar o 
portl'; c de todas ellas se fará urna factura, em qne as
SJu·nará o Oflicial papclista respectivo, eom o Aclminis-· 
tr;ldill', e se ajuntai ú ás olltras facturas, para por elbs 
se~ Ltzr'r ccu·ga ao mesmo Administrador. Se acontecer 
que entre as cartas avulsa~ venham algum;}S de officio, 
ou seguras; outras com porte pago, ou qw· devam ser 
rPnJettidas para oulro Coneio, de Ludo st~ farão as ver
b:l . ..; nrcf'."S;Irias n:1 contlfmnrão da factura sobredita. 

Art. 43. E' al:solutamcnte.proltibido riscar ou emendar 
as Lwtur;lS : quando se acl1;1r alguma falta de exarti
dão, ua ica ment" é permitt.ido la 11çar por lla ixo de lias 
6S notas rOil Yenicn tes, IJa fórma do artigo !tl. 

Art. 4'1:. Conduido o trabalho sobredito, o Contador 
no Correio da Côrte, c os Ajudantes nos das províncias, 
farão c1r,~;"~ ao A(1mini!;trador, das cartas que este tiver 
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recebido cmm:1ssadas ou avuls:Js, que deverem ficar nos 
mesmos Correios c ncllcs houverem de pagar o compe
tente porto: esta carga será as:Sign<lda pelos mesmos 
com o Administrador. 

Art. !t~. Feita e assign:HJa a carga das cartas; porque 
o Administrador deve responder, se lançará no livro 
competente a entrada das cartas do serviço pulJiicoi se
guras, franeas e de transito, quo se ti r e rem roce~ 
bülo ; clcelaranclo-se a quem pertencem, e os Correios 
donde vieram. 

Art. 4G. As cartas que forem remettidas ele uns para 
outros Correios, irão sempre acompanhadas de uma 
guia, como a do modelo n. o 1, e das facturas que forem 
neccssarias, como a do modelo n. o 2. 

Art. 47. Os Administradores elos Correios Geracs fe
charão em pequenos sacos as cartas que forem dirigidas 
aos diversos Correios parciaes, que tiverem communica
ção com aq·uelles; os quaes os conductorcs leva rã o fóra 
ela mala principal, para os poderem ir cn tregando, na 
sua p~ssagem, aos Correios á que per! encerem; e rece
berão os que ahi se lhes entregarem para outros. Todos 
estes sacos parciaes serão fechados juntamente com a 
mala princip;ll~ em um só saco geral, do qual terá uma 
chave o Administrador do Correio donde ~ahir, e ou !.rn 
cada um do~ Adminístr,Hlores ou Agentes~ dos lugares 
por onde os conductores tiverem de p3SS3r. Os sacos 
sobreditos terão o letreiro elo Correio, á que perten
cerem. 

Art. ·Í8. As cartas que deverem ficar no Correio, se
rão or·tlenaclas ;llphabetit.:amente, e numeradas da mes
ma fórma que aclwdmentc se pratica : todas as que fo
rem tio mesmo nome serão emmassadas debaixo de um 
só nmw.'ro; c feito este trabalho, mandará o Adminis
trador proceder á formação das listas com toda a dili
gencia, a fim de que sejam expostas ao publico com a 
brevidatb; possi vel. 

Art. 49. Para que todo~ estes tr:-. ba lhos se façam com 
maior expedição c mais perfeita regularidade, em uma 
sala da casa da Administração Geral desta Côrte_, haverá 
tres grandes mesas guarnecidas com guardas, á manei
ra de t:Jbolciros, divididas em tantos repartimentos 
quantos se julgarem convenientes, para melhor separa
ção das cartas, a fim ele poderem ser ach:1das com facili
dade, quando forem procuradas, para serem distribui
das. 

Art. õO. Na primeira mesa serão depositadas as car
tas do Corrrio m·1ritimo •~o nortr : na scgunrla as do 
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Correio mariti1ao do sul, o as elo CorToio de terra : na 
terceira finalmente; as cal't::s de oUl.cio, sr~gnras c es-
1 rangeirns. Estas mesa~ tPrão tantas gavPLts, quantos 
forcnt os Correios, p:n·a ondr, no Correio Geral se rece
bem c;1rtas com o:-; seus cnmpctontcs letreiros, para 
d.r~ntro 1lellasst~ irem lançando as cartas á proporção quo 
se forem l'i~cebenclo, e pc-;ando. 

Art. !'51. N:ts cas3s da Administr·ação elos outros 
CorTeios, haverú igualmente as mesas, que forem no
cessarias, com os convenientes rcpartirnentos e ga
vetas. 

Art. 52. O Adrninistrad1Jr terá muito particular cui
dado, em que a entrega elas cartas se faça com perfeita 
regularidade, despacllanr.lo-sc as pessoas, que primeiro 
chegarem, sem preferencia: evitará que se travem ra
zões entre os em pregados c as pessoas que procurarem 
cartas: c se algum empreg·ado fôr· habituado a motivar 
ta e:-; altcre~1çõe~~ por se não conduzir com a gravidade no
cessaria, e sendo advertido, ~e não corrigir, o Adminis
trador o fará saber ao Diredor, para este providenciar 
como entender, procedendo á irnmeclbta despedida des
se empregado, se assim se julgar conveniente. Se po
rém a boa ordem fôr perturbada por alguma pessoa das 
que concorrerem a pedir cartas, o Admnistrador, in
tot·manclo-se do caso, e acltnndo que ela parte dos em
pregados se não deu mo ti v o, ordenar;\ a essa pessoa que 
cesse de perturbar a boa ordem: r. se não fôr obedecido, 
rC'quererú á guarda da casa do Correio que obrigue a 
mesma pessoa ou pesso;1s, a sahir para fóra da mesma 
casa, e e !la serú obrigada ::t culllprir a sua requisição, 
empregando-se a força, em c:Jso Becess 1rio. 

Art. 53. As casns de commercio c qualquer outra 
pessoa estabelecida dentro desta cidade, que quizerem 
receber em suas ea~as as c ar tas, que l h c vierem di rígidas, 
poderão convencionar-se a este~ respeito com o Admi
nistrador do Correio, que estaJJc!ecerá para todos um 
preço annual, entre dez e vinte mil réis, que deverá 
ser pago em trimestr·cs ou scmr~stres adiantados ao 
Thesoureirü. 

Art. õft,. As cartas ele oflicio dirigidas ao:; l\iinistros 
de Estado, serão entregues nas Secret:1rias re;;pectivas, 
se chegarem a tempo, em que estejam abertas : fóra 
deste caso serão immcJiatamente entregues nas casas 
elos Ministros de Estado, á quem pertencerem. O mes
mo se praticará com os Presidentes e Chefes de quaes
quer Repartições publicas que ti verem Secretat"ias, as
sim na Córte, como nas Provincias. 

- l".Á•·rr. n. ~s 
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Art. 55. As cartas, qut; depois de irem pela terceir< 
vez ás listas respectivas, não forem procuradas, serão 
lançadas em uma lista, que terá o nome de- Lista de 
cartas ateazadas,- escrevendo-se nas mesmas c a r tas a 
da ta em que são lançadas, como por ex em pio, 1. o de 
Janeiro de 1830. Estas listas serão registradas em um 
livro destinado privativamente para este fim e publi
cadas pelos Diarios. 

Art. ü6. No 1. o de todos os mez;'s se fará uma lista 
geral das cartas atraz:1das do mez antecedente, que será 
publicada pelos Diar1os, havendo-os, c e~tará exposta 
ao publico p()r espaço dn 12 meze~ successivos ; e lindo 
este, serão queimadas as que existirem, publicamente á 
porta do Correio. 

Ar-t. ü7. Quando os nomes elas pessoas, a quem são 
dirigidas as carti.JS atrazadas poder·<'m ser conhecidos, 
por serem moradores dentro desta Côrtc, serão taes car
tas entregues por uma factura aos Correios das postas, 
para as irem entregar: estes ficam responsaveis ao 
AdminislradOt\ pel:ls mesmas cartas, ou pelo seu porte; 
ajllslando->:e-lhrs contas ní!S prazos, qun o mesmo Ad
ministrador designar, com tanto que nunca exceda a um 
mcz: e P'll' este trabalt1o recebet ão, além do seu esti
P~~ndio diario, vinte por cento da summa total dos por· 
tes que arrecadarem. Se constar que as pessoas á quem 
rão dirigidos os sobrescrip!os das cartas, têm mudado 
de domicilio, se lhes enviarão pelos Correios respec
tivos. 

Ar. o8. O Administrador fica autorizado para en
tregar as cartas pertencentes aos ('strangeiros das 
diversas nações, residentes nesta capital, ao Agente, 
que os Consules respectivos nome;1rem, sendo por estes 
abonado, e competentemente afiançado por pessoa ido
nea estabelecida com bens de raiz nesta Côrte, tanto 
rdativamcnte á sun condueta, c garantia de que guar
darão a inviolabilidade do segredo das cartas, c que as 
entregarão fiel, e promptamentc, como ao pagame~to 
da imporlancia dos portes das mesmas cartas. Ftca 
entendido que se devem guardar no Correio as cartas 
daquelles estrangeiros~ qun~ apez~1r da crcação de taes 
Agentes~ preferirem antes recebe-las immcclialamente 
da Administração do mr~smo Correio, fazendo para este 
fim a declaracão nccessaria na mesma Administração. 
Fica ao arbitr(o do Administeador, e debaixo da suares
ponsabilidade, estabeleeer a fórma, poe que os sobreditos 
Agentes devem fazer effect.ivo o pagamento do porte das 
cartas, que receberem~ 
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Art. ü9. Não poderá algucm see compellido a tirar 
do Correio, nem a receber em sua casa, cartas, que lhe 
g;io dirigidas; mas se quizer tirar algumas, deixando 
outras, será obrigado n recebei-as todas; e se as não 
quizcr receber todas, não st~ lhe darão aqne11as. 

CAPITULO III. 

DO l\IODO DE REGULAR OS PORTES DAS CARTAS. 

Art. 60. Em tocla5 as casas da Administração dos 
Correios haverá em lu[.!'ai' srguro uma caixa com sua 
fc11da, na qual se no~.s:1m bnc:1r cart:1s a toda a hora do 
dia, ou d:l noite. Trrá c:-:ta c;iixa duas Cllaves, uma que 
estará na mão do Admiltistrat!or, e outra na do Thesou. 
reiro. Nos lu.~·:ll'í':-:, on!lc não hnnvcr Tlwsoureiro, 
csta1 á a segnnda chave na m::io do Offir:ial immcdiato ao 
Aflrninistrador: c onde lJOuver só!ttcntc um Agente, 
terú a caixa uma uniea chave, que estará na mão 
deste. 

Art. 61. Tod:-~s as c a r tas serão prsadas á proporção 
que se forem recebendo; hnçando-se nos sobrcseriptos 
o porte, que corresponder ao se11 peso; e se este fór 
pac.;o no mt·smo Coneiu lhe scr[t posta a segnin te marca 
(franca). Para rste tim haverá balanças competentes 
no lugar, que fôr mais proprio para este serviço, que 
srrá feito com a ·maior regular idade c cxactidão pos
sível. 

Art. 62. Para regnlaçJo dos portes das cartas dos 
Correios marítimos ."crão consideradas clu:is distancias; 
um:1 rntre o norto do Bio dn Jan1'iro r t:Hlns o:1 mais 
pol'tos do Imperio, <~de nns p:1ra os outros entr:~ si; c 
outra do lugar d!l pri;:ICiro Conrio dt~ ln:Ta, do:Jde 
p1rtirem as ~:,lrl:iS ai(~ o C:li'l'<·io do p1;rto do ;.;(>,U ern
ba n1uc. Os portes da pri rue ira d istanci:t i1cam rt'gntados 
pela tabe!la n. o <1. o 

Art. tl3. A scgnnda distancia será regubda pelo 
numero das lcgu:1s, que o Correio tiver ele andar por 
terra ; calcutmLlo-se a razJo de dez ré i:~ JWr cada quinze 
leguas ; com de c h ração, por:~ m, que nu ne:~ a ma i o r 
distancia poderá exceder ú ta\.a de rem réi~ de porte por 
carta de duas oitavas ; a ilm de que, reunidos aos vinte 
do Correio maritimo, seja cento e Yin te réis o maior 
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porte, que possa pagar uma carta tlc duas oi lavas ; ainda 
que venha dos lugares ma i~ remotos do Impcrio. 

Art. G4. Emquanto todas as distancias se n:Io podem 
fixar com exactidão, continuarão as cartas, que vierem 
pelos Correios marítimos, a pap;ar os portes actualnwnte 
nst:lbr'lecidos ~ menos as cartas do P;lr:'t, c 1\'laran!lão, qne 
lieam desde .i<'t p.11.~·ando vintn r<'~is por duas oi tav:~s, 
como as que vem de todos os ouH·os portos do lm
pcrio, além do porte <Jlle deverem pa!:!ar dos Correios 
de terra donde stlhirem até o do porto do seu em
barque. 

Art. (m. Para regubção dos portes das cartas dos 
Correios de terra, serão consideraclag doze distaneias de 
quinze lcguas cada uma; e totL1s as cartas até duas 
oitavas pagarão t1ez réis por cada uma distancia. Fica 
entendido que, ainda que a primeira distaneia tenha 
menos de quinze leguas, sempre uma c:1rla ;1té duas 
oi ta v~s pagará dez réis, e logo que exceder das quinze 
leguas, ainda que não chegue a trinta, pagará vinte f(~is; 
e assim progressivamcn te, augmen tanclo-sc dez réis 
no porte df cada carta de duas oi Lavas, de quinze em 
quinze leguas. Com declaraçüo, porém, que nunca a 
maior disumcia poderá ser considerada para cima de 
cento e oitenta leguas; a fim de que nenhuma carta até 
duas oitavas, embora venha dos lugares mais longinquo5 
do lmperio~ possa vir a pagar mais ele cento e vinte réis 
de porte. 

Art. 66. Fica entendido que .1s cartas até quatro 
oitavas devem pagar vinte réis até a primeira distancia~ 
e augmcntar progressi r a mente v in te réis em tOLlas as 
distancitls, ()té a ultima, que nunca poderá ser conside
rada maior ele cento e oitenta Jcguas, para que o porte 
maximo das cartas de quatro oi ta v as nunca venha a ser 
maior, em todo o Imperio, de duzentos e qutlrenta réis. 

Art. 67. O porte das cartas de maior peso será regu
lado progressivamente de duas em duas oitavas, na 
proporção que fica estabelecida para as ele duas, e quatro 
oitavas. 

Art. ü8. Os portes actunlmen~B estabelecidos con
tinuarão a cobrar-se, enquanto se não podem publicar 
tabellas exactas, calculadas sobre as verdadeiras dis
tancias. Exceptuam-se as cart:1s desta Córtc para o 
Tejuco, e vice-versa, que fi~am pagando desde jil sómente 
cento e dez réis por clu~s oitavas, ~s de Tamanduá. 
sessenta réis, as de Pic:mguí setenta, o as de Paracatú, 
Goyaz e Mato Grosso, cento e vinte réis, na fórma da 
tabella. n. 0 V. 0 
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Art. 69. As cartas que vierem de Inglaterra nos 
paquetes inglezes, paga rã o o porte que se acha regulado 
na tabella n.o 6. 0 

As que, porém, vierem da mesma nação em navios 
mercantes, ou mesmo de guerra, pagarão cento e vinte 
réis até quatro oitavas de peso, ainda que pesem menos 
de uma: e de quatro oitavas por diante se augmentará 
sempre trint:1 c cinco réis de duas em duas oitavas, ao 
porte que corresponder ao seu peso. 

Art. 70. As cartas, que vierem de qualquer outro 
porto estrangeiro em navio~:; estrangeiros, ou nacionacs. 
pagarão todas o mesmo porte, que pagam as que vem em 
navios inglezes. 

Art. 71. Gazetas, periodicos e jot·naes impressos 
dentro elo Imperio que forem dirigidos ás Bibliothecas 
publicas, não p:1garão porte~ algum nos Correios, na 
conformidade elo Decreto de 15 de Novembro de 1827. 

Art. 72. Os mesmos impressos remettidos a particu
lares, pagarão sómente meio porte, se forem sem capa 
prrsos cum tiras de papel, de maneira que se possa co~ 
nhf'cer que d1mtro não vão cartas: com declaração, 
porém., que âind" que não cheguem ao peso de quatro 
oi lavas, sempre pagarão o mesmo que uma carla de duas 
oitavas p, nunca menos. 

Art. 73. Os referidos impressos, que vierem de reinos 
estrangeiro~, pag·arão unicamente o porte~ que po1· elles 
se pagar aos paquetes, ou navios~ que os conduzirem, 
no ca"o elo art. 71.: e no caso do art. 72 p:1garão meio 
porte do que fica estabelecido nos art. 69 c 70; além do 
que devem pagar nos Correios deste Imperio. 

Art. 74. O mesmo meio porte pagarão os autos, e 
processos judiciarios, que as partes tiverem ele re
mettcr por via de recurso para as Relações ou Tribunaes 
ou de uns para outros Juizos; e para se poder conhecer 
a sua naturez<~, os Escrivães respectivos declararão no 
sobrescripto o titulo dos autos, os· nomes dos litigantes. 
c os Juizos donde c para onde se remettem. 

Art. 7~. Sómente as cartas e papeis, que tiverem por 
objecto o serviço publico, serão isentos de pagar porte: 
e para este nm nos sobnseriptos dr to(las élS eartas, ou 
papeis de semelh:mtA natnreza sr designará o emprego 
da Autoridade, ou Empreg~llo Publico, a qu<'m v::io 
dirigidos, e o nome ou r.mprego de quem os dirige: 
escrevendo-se no alto do mesmo sobrescripto-Sorviço 
Publico- Fica cn tendido que devem se1· consideradas 
do srn'iço nu h! i co :JS cartas qne as Autoridades e Fun
rionarios Publicas dirigirem a pessoas particulares e 
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vice-versa, todas as vezes que nos sobrescriptos se 
declare o nome ou emprego de quem as dirige ou a 
quem se dirigem, e nellas se escreva a nota- Serviço 
Publico-. 

Art. 76. Nos sobrescriptos dos oficios, que os Presi
dentes das Províncias dirigem ás Secretarias de Estado, 
acompanhando requerimentos de partes, informados 
na conformidade da Portaria de 27 de Abril de 1827, se 
escreverá-In teres se Particular-: e não serão expedidos 
nos Correios respectivos sem que as partes interessadas, 
ou seus procuradores, tenham pago o porte competente. 
Se algum officio desta natureza chegar ao Correio Geral, 
o Administrador lhe lancará o porte e carregará em conta 
ao Administrador do Correio donde sahiu, que será obri
gado a po.ga-lo. 

Art. 77. Exceptuam-se os officios, que acompanharem 
requerímen1os de partrs, que contiverem queixas de 
Empregados Publiros; e aq11elles que rt,metlerem reque
ritnentos, que lhes tivereHJ ~ido enviados pelas referidas 
Secret::~rias para informar: e para esse fim nos sobre
scriptos de taes officios se escreverá- Serviço Pu
blico.-

Art. 78. Para facilitar o peso das cartas, e se conhecer 
o porte que lhe corresponde, se observará a regra se
guinte. Posta a carta na balanç;1, ainda que pese menos 
de duas oi ta r as. lhe será sempre posta a taxa como se 
realmente as tivesse: e p:1ssando deste pt'SO ainda que 
não che2:ue a ter qu<ltro oitavas, sempre lhe serà posta a 
tax:1 correspon !ente a qu :trn oit:1va~. como se realmente 
as pe~:1:':'e: t' a~sim r' ·re siva 11ente se obflrrvarà esta 
we . ..;ma orde:JJ, e regra em todas as cartas de maior 
peso. 

Art. 79. Quando succeder que, por engano, se marque 
com 3 nota de-franca-alguma carta que realmente não 
tenha pago o porte, se riscará esta nota, e se escreverá 
a seguinte-Riscado por haver equivoco-e assignará o 
Administrarlor com o seu appellido. 

Art. 80. Nenhuma carta se,.á admi ttida a seguro, sem 
que primiiro seja franqueada, excepto sendo do serviço 
publico. 

Art. 81. Nos lugares ondt:1 houver C0rreios regular .. 
mente estabelecidos, fica sendo prohibida toda e qual
quer remessa de cartas, sem ser pelas malas dos mesmos 
Correios : ás pessoas que forem encontradas com cartas 
se imporá uma multa de dez a trinta mil réis, applicada 
metade pan o agente, ou pc·ssoa, que der a denuncia, 
e outra metade entrará no cofre do Correio respectivo. 
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E5h. multa será impost<1 a requerimento de ~ualquer 
agente, ou empregaJo do Correio do lugar respectivo, 
que poderão intentar a acção perante os Juizes de Fóra, 
ou Orllinarios do districto, ou os Juizes de Paz da fre
guezia respectiva. Estes procederão em taes casos breve, 
e summariamente pelo simples facto ela achada de uma 
ou mais cartas : não darão Yi~ta :llguma aos contra
ventores, sem que previamente tenham depositado o 
maximo da multi ; e não querendo pagar procederão 
os mesmos Juizes á penhora effectiva em bens suffici
entrs, e á effcctiva al'rem<Jtação dos mesmos; dando ás 
partes os recurso:;; que intent~:rem, com suspensão, depois 
de seguro o .Juiso, c nunca antes. 

Art. 8:2. Ex.cepluam-su as carlas, que algum escravo 
conduzir, sendo de ~;cu senhor, ou o criado, ou caixeiro, 
de seu amo ; e as ltUe levarem os boiacldros, e tro
peiros~ arreadorcs~ ou arraes üe Inreos, pertencentes 
ás pessoas, a quem forem d iriziuos os objectos da sua 
concluccão. 

Art. 8.3. As pessoas que, fóra d(~stcs casos cxceptuados, 
quizerem ser porta(lores elo carlas partieulares, só o no
derão fazer paganclo o competente porte no Correio 
donde sahirem; e não o havendo alli, no primeiro por 
onde passarem: c para eonstar que pagaram o porte, no 
mesmo Curreio se escreYerá no sobreseripto de cada uma 
destas cartas (franca). 

CAPITULO IV. 

DOS ·SEGUROS 

Art. 8~. Nas Administrações dos Correios ~e admit
tirão seguros de eartas, c massos de p:1pcis sómente : 
lançando-se nos sobt'e~criptos-seg-ura-. Do seguro de 
cad~ carta, ou mass~, se cobrarão oi toccntos réis, que 
serao logo pagos, alem do porte correspondente ao seu 
peso. De cada seguro se llarão dous conheeimentos 
assignados pelo Administrador, prlo teor elo n. 7. 0

; 

um, que com o titulo de cautela será entrerrue ao serru
rador, e outro que se ajuntar:'1 ao masso ou ~arta se~u~a · 
est~ será lançado no livro de regislro competente,

0 

c s~ 
fara nota do seu numero na guia, que deve acompanhar 

l ~ ?. 
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a relação de todas as carta~, o massos seguros, modelo 
no. s.o 

Art. 85. A entrega das cartas~ ou massos seguros, só 
terá lugar á vist:J dos conhecimentos, passando os que 
receberem o competente recibo no~ mesmos; c serão 
reenviaclos aos Correios, aonde se verificou o seguro. 

Art. 86. No caso, não esperado, ele se extraviar al
guma carta segura, o Administrador, que tiver assi
gnado o conhecimento do seguro, sr-rá obrigado a pagar 
ao segurador a indemnização de vO~OOO além das acções 
criminaes, que poderem ter lugar, quando se possa 
provar dolo. Exceptuam-sc os casos~ em que a mala, 
que conduzir :t carta, por alguma fórma se perder ; nos 
quaes o segurador nenhum direito póde ter contra 
aquelle. O Administrador, que fôr obrigado a pagar a 
indemnização referida, terá acção para haver esta do 
Administrador do Correio, a quem a carta ia dirigida, 
ou do conductor da mala, em que a remettcu, se poder 
provar qne fez a competente remessa, c que o extravio 
aconteceu por cu I pa destes. 

TITULO 111. 

Da Conducção das malas dos Coi•J"eios de terra. 

CAPITULO I. 

DOS CORREIOS CONDUCTORES DE liA LAS. 

Art. 87. As malas geraes, em que as matas_, ou sacos 
parciaes, devem ser conduzidas~ serão de couro, bem 
acondicionadas, e irão sempre fechadas com cadeados 
seguros : irão além disto lacradas com o sello das 
Armas lrnperiaes. 

Art. 88. Para a conducção das malas por terra, ha
verá os Correios de pé, que forem necessarios, nomea
dos, e assalariados pelos Administradores, e por elles 
pagos mensalmente, se não convier antes fazer as eon .. 
ducções por arrematação. 
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Art. 89. Touos os conductorn.s de malas irão sempre 
acompanhados tltJ competentes .~l,'ui:Js, as~ignaclas pelos 
Aumiuistl'adorc.,:, e seltaclas com o sello das Armas lm· 
periacs; e l1~varão uo chapéo, ou ptmdcntc do pescoço, 
uma chapa de figura oval, Lr;!llC<l, ou amarella, com a 
legenda- Correio de ... _, __ Poderão usar nas viagens 
de <lfm<ls c1efl~nsivas, e ofiensivas; e serão isentos 1.\e 
to:los os cargos pnblicos. . 

Art. 90. A fim de que o giro dos Correios não SC.JJ 
interrompido, nenhuma Autoridade emb11rar;ará, ou 
rctard<lrá, a marcha dos conductores de malas, ou SélCOs 
elo cartas: nem suas cavalgaduras lhr~s poderão ser em
bargadas, ou retidas, por qualquer pretexto, ainda que 
attendivel seja. Os mesmos conductores não poderão 
ser presos durante a sua marcha, excepto :'e fôr em 
flagrante clelicto: e neste caso a Autoridade mais pro
xima do lugar tomará as convenientes medidas, para 
que as malas, ou sacos, sigam indefectivamcnte sem 
demora para os seus destinos; participando o procedi
mento, que se tiver tido com o concluctor. ao Agente, 
ou Administrador do Correio mais proximo. 

Art. 91. As Autoridades dos lugares~ por onde 
passarem os Correios conductores ele malas, são obri~ 
gadas a prestar-]hes o auxilio nccessario, quo reque
rerem para o bom desempenho do serviço publico; e se 
f6r indispensa vel fazer alguma despeza para que as 
malas se não retardem, serú esta promptamcnte man·· 
dada pagar pelo Administrador respectivo. 

Art. 92. Nas canôas, e .barcas de passagem, se faci
litará esta ímmed ia ta mente a todo e qualquer correio, 
pagando elle o quo fôr devido, sendo de particulares~ 
o mesmose praticará nas pontes ou barreiras, aonde se 
exigir algum direito de passagem, a beneficio ele alguma 
companhia, ou sociedade. 

Art. 93. E' prollilJido aos correios aceitar cartas nos 
lugares, aonde receberem as malas; e só as poderão 
receber no caminho, com tanto que as entreguem no 
primeiro Correio immediatamente que r.hegarem: os 
que forem convencidos de infringir esta determinação, 
serão multados na fórma do art. 81 pela primeira vez, 
e se reincidirem no duplo da primeira multa, e despe· 
didos. 

Art. 94. E' igualmente prohibido aos mesmos cor· 
r~ios aceitar dinheiro, ou encommendas para condu· 
z1rem aos lugares do seu destino : os que contravierem 
esta disposição, serão advertidos pela primei r a vez, e 
despedidos pela segunda, se reincidirem. 

- .I'".U.TE H. 
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CAPITULO 11. 

DAS HORAS DE PARTIDA, E CHEGADA DOS CORREIOS • 

.Art. 95. Os conductores de malas sahirão das casas 
dos Correios a que pertencerem impreterivelmente ás 
horas, que estiverem marcadas, c andarão de modo que 
cheguem aos lugares dG seu destino no dia e hora, que 
estiver dcterm i nada. Quando se demorarem por mais 
de quatro horas, além do temp0 que estiver marcado, e 
não moslrarem que o fizeram por causa attendivel, que 
não poder a m vencer, como por mo ti v o de grandes 
chuvas, enchentes de rios, ou molestia, se lhes descon
tará no seu sala rio o que corresponder ás horas da sua 
demora ; e se reincidirem, serão dr,spedidos. 

Art. 96. A conducção das malas será feita sem in
terrupção, ou troca no meio do caminho, a excepção dos 
lugares, aonde se julgar conveniente, devendo o correio, 
que sahir de qualquer das Administrações, conduzir as 
malas até as entregar ao Administrador, ou Adminis
tradores, e Agentes dos Correios, a que vão dirigidas. 
Nos Correios parciaes, aonde tiver que tocar, só se po
derá demorar o tempo indispensavel para entregar, e 
receber· os sacos respectivos; devendo estes achar-se 
promptos á sua chegada : c para se poder conhecer que 
não houve demora, os Administradores, ou Agentes, 
lançarão nas guias a hora da chegada, e partida dos con
ductores de malas. 

Art. 97. A chegada do correio deve ser na anteves
pera do dia assignalado para a partida, a fim de haver 
tempo de se poder responder ás cartas que se rece
berem ; excepto nos Correios desta (Ôrte para as pro
vincias de Minas Grraes e S. Paulo, e vice-versa, que 
será a chegada dos Correios dous dias antes por serem 
de maior expediente_, na fórma que vai regulado na 
pauta n.o 9. 

Art. 98. No caso de por algum inconveniente se não 
verificar a chegada de algum correio no dia competente, 
farão os Administradores sahir outro no dia assignalado 
para a partida, que deve sempre ser impreterível. 
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TITULO IV. 

Do• Correios maritimos. 

CAPITULO I. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 99. No pt'incipio, e no meiado de todos os mezes, 
se expedirão paquetes do porto desta capital para os 
portos do norte, c par a os do sul. 

Art. 100. Os primeiros ~;1hirão para a Bahia, Jaraguá 
e Pernambuco, donde voltarão, tocando no rPg-r~sso os 
mesmos pontos. Os segundos irão para Santa Ca tharina 
por Santos, e dalli regressarão fazendo a mesma escala 
na volta. 

Art. 101. Uns e outros devem sahir dos ultimas 
portos do seu destino, a saber: os primeiros de Per
nambuco, e os segundos de Santa Catharina no 1. 0 e a 
H> de todos os mezes; salvas as pequenas alterações, que 
poderem occorrer, segundo as circumstancias. 

Art. 102. Todas as vezes que os paquetes deixarem 
de sabir nos referiLlos dias, será o da sua sabida annun
ciado nos Diarios, e por avisos affixados nas portas das 
casas da Administração dos Correios. 

Art. 103. De Pernambuco sahirá no principio de 
todos os mrzes um paquete para o Pará, donde regres
sará para o porto da sua sabida, tocando na ida e na 
volta, os portos do Ceará, Tutoya e Maranhão. 

Art. 10~. A demora dos paquetes, nos portos inter
medi os, será unicamente a necessaria para entregar, e 
receber as malas, com tanto que nunca exceda de 48 
horas. Nos ultimos portos do seu destino, a demora dos 
mesmos paquPtes será regulada por fórma, que a sabida 
se verifique sempre no principio, e no meio de todos os , 
mezes, á excepção dos tr·cs de Pernambuco para o Pará, 
que devem sahir no principio dos rnczes. 

Art. 1.05. Os Pre~identes_, quando o bem do serviço 
publico o exigir, poderão abreviar a sahida dos paquetes, 
e .só poderão retardar a sua sabida por tempo de quatro 
dias, havendo causa urgente, dan,lo conta ao Ministro 
do Imperio das causas, que a isso os obrigaram. 
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Arl. 106. 0..; Commandantes do:; paquetes são rcs
ponsavcis pelo aceio, e boa conservação c! estes, e devem 
trata r os passageiros com toda a urha n idade, e civilidade~ 
sem qne já mais llle seja permit.tido insultal-os por 
alguma fórma. Os que faltarem a estes deveres serão 
immediatamento clemittillos do commando, e punidos 
correccionalmen to com prisão dn um a seis mezes 
segundo a gravidade do caso o pedi!'. ' 

CAPITULO ll. 

DAS l\IALAS. 

Art. 107. Os Commandant.os dos paquelf~s estarão 
promptos do todo o nccossario, dous dias antes lla sua 
partida. 

Art. 1.08. Na vespel'a desta, logo depois das nove 
horas da noite mandarão por um Official buscar as mal:1s 
ao Correio; este Official passará recibo ele todas as que 
lhe forem entregues, e marchará com ellas em direitura 
para bordo elo paquete, que se fará de vela na manhã 
do dia seguinte. 

Art. !09. As malas irão acompanhadas tle uma parte 
assignada pelo Administrador do Correio, em que se 
declare o nome da embarcação e do Commandan te, o 
numero de malas que leva, e os seus destinos, com o dia 
da partida. Na volta dos paquetes serão obrigados os 
commandantes a apresentar nos Correios respectivos os 
competentes recibos da entrega. 

Art. 110. Os Commandantes levarão as malas no 
sitio mai~ bem resguardado da camara, sempre lestes 
para serem lançadas ao mar em tempo de guerra. 

Art. iH. Seguirão o rumo mais conhecido~ fazendo 
sempre a maior força de vela, que permittie a embar
cação; e nunca mud:1rão ele rumo, senão obrigados de 
temporal, ou inimigo. 

Art. H2. Immccl ia ta mente que entra rem nog portos 
do seu destino, farão entregar uos Correios as mal<lS 
respectivas, c as encommendas na Alfandeg·a: c rece
bendo as malas que houver, na noite da vespera da ~ua 
partida seg·uirão para o seu destino. 

Art. H.3. Todos os Com mandantes, eapitães, ou 
mestres da navios, assim nacionaes~ como estrangeiros, 



EXEGPTfVO. 

que vierem flc porios estrangeiros, são obrigados a 
,,ntregar ao Agente do Correio, que assim lhe requerer, 
todas as C<1rtas que trou~er1~111: c receberão, quuremlo, 
:w róis por cada carta que C'ntreg:n'em, da mesma fónna 
qne já rc1·cbcm nlp;uns mestres de navios inglezcs. 

Art. H 'L Fie a sendo pro h ih ido ;J lodos os n:1vios de 
g-rwrral e mcrr.anff's, nacionaes ou estrang·C'i!'os, reecher 
rtüS portos do Imperio cartas particulares fechadas, á 
Pxeepção unicamente das que forem relativas ú _nego~ 
ciação, c mais objec.tos do navio respectivo; c toei os os 
Commanclantes, O!Tieiacs, mestres, passélgeiros, ou qual
quer pessoa da sua tripulação, que fôr encontrada com 
ell:ts, será multada em dez a trinta mil réis, pela t'órma 
determinada 110 art. 81. As pessoas, que quizerem ser 
portadoras Lie cartas a bordo !las embarcações, elevem 
pagar previamente o competente porte no) termos do 
;1rt. 83. 

Art. H5. Fica sujeito á mc•sma multa, estabelecida 
no artigo preeeclcnte, toclo e qualquer individuo resi
dente nas cidade:~ e villas notavcis, qne não entregar 
no Correio respee ti v o as c a rt::s, que receber por seus 
navios, agentes ou correspondentes, ele outro algum 
porto ou lugar do Imperio, c ainda do estrangeiro, não 
tendo cstJs entrado no Correio. Entregamlo·as no 
mesmo Correio receberá o portador uma gra! iflcação de 
20 por 1.00, do que v:tler o sc:1 porte. 

Art. H6. Para que se facilite ao publico mais o meio 
de communicação, que oJTrrcecm os navios nacionaes 
de guerra, e merl'an Les, por todos elles se remettcrão 
malas para os Correios dus portos do seu destino, se as 
houver. As cartas, que forem e vierem, em Laos navios, 
ficam ~;u.kitas aos me~ mos portes das que forem e vierem 
nos paqtwtes. 

Art. 1.1.7. Para o fim sobrellito todo o Capitão, ou 
mestre de qualquer navio mercante~ dez dias antrs 
da sua partida, fará declaração na Administração do 
Correio respectivo do porto do seu destino, e dous 
dias antes fará aviso de que está prompto para sahir; 
c na vespera, depois de nove horas da noite, irá o 
mesmo Capitão, ou mestre, em pessoa, receber as malas, 
se as houver, que lhe sr~rão entregues, passando aquellc 
que as rect~ber dous recibo~, um dos quaes ficará no 
Correio, e outro será enviado pela mesma embarcação 
com sobrescripto ao Correio, a quem vão dirigidas 
as malas. 

Art. HS. Immediatamente que o navio tiver che
gado ao porto do s·eu destino, o Capitão, ou mestre 
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mantlarú entregar as malas no Correio, e cobrare\ re
cibo da entreg;1 para sua desearga. 

Art. i19. Todo o Capitão, ou mestre elo navio mer
cante, que deixar de cumprir com o que fica dis
posto nus artigos precedentes, será multado de cem 
a duzentos mil réis, para a AdminisLrnção do Correio. 
Esta multa scrú cobrada pela mesma fórma, que fica es
tabelecida para as multas dos que conduzem cartas fóra 
das malas elos Correios. 

Art. i20. Os Commr~ndantes dos navios de guerra, 
são igualmente obrigados a da!' p:1rtc do dia da sua sabi
da, e do porto elo seu destino, dous dias antes, e a man
dar na noite lla vespera, receber as malas que houver; 
excepto quando o bem do serviço exigir que clles não 
manifestem o seu destino, on o dia da sua partida. 

Art. :1~1. Nos casos s,dJreclitos o Arlministraclor do 
Correio calculará se srrá mais conveniente guardar as 
cartas, que houver no Correio para os portos do destino 
dos referidos navios, a Jim de serem remcttidas pelo 
pl'imciro paquete, o que acontecerá mu:tas vezes~ por 
deverem estes fazer viagens mais curtas: e quando 
assim o entender, enviará pi'lus mPsmos navios só
mente as seg-undas vias das cartas de officio, que ti
verem entrado no Correio. 

CAPITULO 111. 

DOS PASSAGEIROS. 

Art. 122. Os p;1quetes admittiráõ pnc;sageiros até o 
numero que pela Repartição ela :Marinha sc'rá designado 
para cacla um, st~gundo a ::-ua c a pJeidado, pagando pelas 
suas passagens ~1s qu:mtias, que annualmPnte serão ar
bitradas pela mesma Rcp·1rtiçãu; até o fim do corrente 
anno serão as que vão taxadas na tabella n. 0 iO. 

Art. 123. Os pa 13sageiros, que pretenderem obter pas
sagem nos paquetes, deveráõ dirigir-se aos Comman
dan tes destes, !Jabil i ta dos com passaporte do Minis
teria da Marinha, ou de algum tlos outros Ministerios, 
naquelles casos, em que clles os costumam dar na con
formidade do Deereto de 2 de Dezembro de 1820. 

Art. 12~. O Comrnandante lhes designará o numero 
do camarote, que deve occupar, passando-lhe um co· 
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nhecimento por ellc assignaclo 11elo teor tla norma 
n.o H. 

Ar i. 12;). Com este conhecimento irá o passageiro 
pap·ar a pa:-:-sagem competente na Admini~~tração do Cor
reio, aomle se porá nota do recebimento sobre o mesmo 
conhecimento: c sú á vista desta poderá o passageiro 
ser admittido e1Tectivamentc a bordo para seguir via
gem. 

Art. 126. Para obviar que al~um passageiro desista 
da viagem depois t1c tirar o conhecimento, e por f:1lta 
de noticia fique impedido o camarote~ que se lhe tiver 
designado, llavendo quem o solicite, toJo o passageiro 
que não mostrar ao Cornmandantc do paqurte, que pa· 
gou sua passagem na Adminislração do Correio, dentro 
do prazo de 48 lJOras, perderá por este simples facto 
o di1'eito que tinha adqtJiriclo p:1ra ir no camarote_, 
que l!1e 11vrr sido Üi·Sig-na(lo, salvo novo ~1juste com 
o mesmo Commandante. 

Art. 127. Sobre comrdorias se entenderáõ os pas
geiros com os Cmmnandante;; dos paqnetes; os quaes, 
para procederem com regularidade, cstabeleceráõ um 
preço fixo no principio de todos os seis mezcs, em 
uma tabella, que será approvada pele Ministerio da 
:Marinha; regulando clesclc já, c no entretanto, a ta
bellan.012. 

Art. 128. Toda a bagagem, que qualquer passageiro 
quizer levar nos paquetes,,além de 12 arrohéls de peso, 
ou. de 8 pés cu bicos ele volume, não incluindo o que 
puder accommoclar dentro do seu Célmarote, será con
siderada como encommencla, e pagará o frete corres
pondente. Exccptuam-so quaesqucr generos de man
timentos, que os passageiros quizerem levar para seu 
consumo durante a viagem, que não pagaráõ frete. 

Art. 129. Os Commandantcs, e mais Officiaes dos 
paquetes, podcrúõ levar por sua conta a carga de en
commcndas, que accommodarem dentro dos seus ca
marotes; e se levarem algumas encomme11das fóra 
deste lugar, serão obrigados ao pagamento do frete 
correspondente. 

Art. 130. O Escrivão do paquete terá um li v r o, em 
que lançará o nome de todos os passageiros que re
ceber, declarando a sua qualidade, e o porto do seu 
destino. 
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D.\S ENCO:\HIENDAS. 

Art. 1:11. Os paqnrtc~s pnderiio, Ci!l tempo de pn, 
rcceht;l' e!lcommeuda:-; de qu;H~squer ;'.rt'llt~1·os, c f;uen
·dns, que não execcla m no total o peso de weia carga 
correspondente á sua lotação. Excrp tuam-sc porém, 
polvora, e armarnento, e roda a qualidade du liqudos 
espirittH1sos susceptivei~ <1e inflammação; salvo se taes 
dleii6S ful'cm carre.~ados por ot·clem, e conta do Go
ver.no. 

Art. 132. O Escrivão rio paquete, ou o OH1ciill, que 
:abol'do tio mesmo suas vezes llzcr, toní, para o íim 
~obreclito~ um lino elo carg·a, llO qual l<mçarú segui
damente por ordem numerica tucL1s as erJcommend~Js, 
q no :;e receberem ; escrevendo- se neslas o numero 
que conesponder no livro, segundo a ordetn, porque 
forem entregues: e no acto do recebimento p:1ssará tres 
conhecimentos do mesmo teor, segundo o cstylo mor
cantil, pelo modelo n. o i:J. 

Art. 133. Nenhum volume poclel'Ú ter mais de dous 
quintaes de peso; e se fur ele líquidos, não se aclmittirão 
senão até barris ele quatro em pipa. 

Art. 134,. Todas as encommendas devem ser marcadas, 
e (lesiguadas com as clarezas necessarias, usadas em 
commercio; pesadas, o dcspachildas na Alfandcga; aonde 
se dará aos despachantes um bilhete, pelo rrual conste 
tanto do despacho, como do pe."o; com este hilheto se 
irá ao Correio pagar o frete; e só, ú vista de.:; te paga
mento, poderão as encornmenclas ser recebidas a bordo 
dos paquetes. 

Art. ,135. O preço dos fretes será regulado no· prin
cipio de todos os trimestre·> pela Administração elos 
Correios, com attenção aos preços correntes das Praças 
respectivas, que nunca pouerão ser excedidos. Para o 
primeiro trimestré, que deve t1ndar no ultimo de Junho 
do corrente ~nno~ vai regulado pela tabella n. o 14,. 

Art. 136. Um dia antes do que estiver destinado para 
a sahicla do paquete, o Escrivão fechará o livro ela carga; 
e depois dei I e fechado não receberá mais encornmendas, 
pena de perdimento elo seu I ugar. Extra h irá do mesmo 
livro uma relação da carga que recebeu, c a remetterá ao 
Administrador elo Cort'eio para os effeitog convenientes. 
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Art. 13j. Logo que os paquetes tlerem funuo J,los 
portos do seu destino, o Escrivão dentro das primeiras 
48 horas remd ter:\ par a a Alfandega respectiva as L'll

comrnendas, que ahi pertencerem, :.~comp::mhadas de uma 
relação exacta, extralüila do livro da carga, vara verifi
ca~:ão da (·ntrt•ga: e em outra igna! certidão se lile pas
sará na Alfandega rec~i!Jo do que houve!' entregado, o 
qual serft obrigado a apresentar na Administração do 
Correio uo porto, aontle ti ver recebido as mesmas encom
mendas, na certeza de que fica responsavel pelas faltas, 
c pelos extravios de direitos, que, por sua culpa, ou 
omissão, <1contecerern. 

Art. 1:38. Os Commandantes dos paquetes ficarão obri
gados a paga r aos carregadores as avarias, que proce
derem de defeito do navio, ou de máo ar.ondicionamento 
das encommendas, ou de roubo de todo, ou parte de lias, 
ou extravio qu:llquer, acontecido no mar; á cxcepção do 
que fôr feito por foq;a superior. Para esta indemní
zação, [Jel'cclJerão 25 °/,, da importancia total dos fretes 
de todas as cneommendas, que receberem a bordo. Fóra 
dos casos sobreditos os Commandantes dos paquetes 
rtnnca rcsponrleriio por avarias, nem a Fazrnda Publica: 

TITUtO Y. 

Da Contllbilidnde, e escr1pt,ura~ão. 

Art. i39. HaYerá oito livtos n:1 Administração do 
Correio Geral desta Côrte, a saber : 

i. o Para a receita, e despeza; 
2. o Auxiliar; 
:~.o Para a entrada das cartas; 
4. o Para a sahida das mesmas; 
~.o Para o registro dos seguros; 
6. o Para o registro das ordens; 
7. o Para rrp:istro das listas das cartas retarrladas; 
8. o Para nelle se lançHem os recibos dos Officiaes dos 

paqudes, Capitães, e mestres de navios, e conductores, 
que recrherem malas. 

Art. i40. O livro da receita e dcspeza será numerado 
com nu meros dobrados, e aberto, rubric<~do, e encerrado 
por um Contador geral do Thesouro Publico; e só poder~ 
flscrr-wer no mesmo o Contador da Administração Geral 
do Correio. ou quem servir nos seus impedimentos~. 
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Nelle se lançará em receita ao Administrador na pagin:J 
esquerda: L o o porte de todas as cartas, que vierem de 
fóra, e de que elle tomar entrega pará serem distri
buídas nesta cid:Hle: ~l.. o o porte que no mesmo Correio 
se pagar das cartas franqueadas : 3. o o premio dos se
guros~ passagens~ e fretes dos paquetes. 

Art. i4l. As cargas da receita dos portes das cartas. 
que vierem ue fóra p:1ra ficarem~ e se distribuirem no 
Correio Geral, serão lançadas pelas facturas, que acom
panharem as mesmas cartas, ou se formarem das avulsas~ 
depois de liquidadas com o abatimento~ de que forem 
Eusceptiveis~ e resultar das verbas, que nellas se de
verem lançar na conformid~ale uo art. ~1. 

Art. !42. A carga dos portes das eartas franqueadas, 
e do producto elos seg.uros, passag-ens~ e !'reles dos p:l
quetes, será lançado no fim de todas as sem a nas ern 
verbas distinctas do que nas mesm;;1s tiver produzido eada 
nm dos expressados ramos, com referencia ú p:1ginn do 
livro auxiliar. aonde devem ser carrc!!ados diariamente 
á proporção que se forem recebendo. '/ 

Art. 1!~3. O Tllcsoureiro e obrigado a assignar in<li
vid nnlmente cada uma das c~rgas, que se lhe fizerem j nu
tamente com o Contador. 

Art. 1'1i. Na p:1gina direita do mesmo livro se lan
carão elíl dcspcza ao Administrador: 'Í. e a~ qnantias 
r,om que entrar todos os mczcs no Tbcsouro Nacional. 
Esta descarga será feita á vista do conhecimento, que 
no Thesouro Publico se der ao Tl!esourciro~ na fórma 
que actualmentc se pratica: 2. c o valor do~· portes das 
cartas atrazacbs~ que no principio dr todos os mezcs se 
~levem qne i w~:r ;;os termos do art. t>G : 3. o os premi os 
que pelo ;1rt. H~J se mandam pagar· <lOS Commandantes, 
ou :Mestr·cs de navios vindos de nortos estranp:eiros, que 
entregarem cartas, c aos Corrcio·s das postas pelo art. ~)7: 
4. o finalmente as quantias, que mensalmente despender 
com o pagamento uos ordenados, salarios, c mais dcs
pe~ns da Administração do Correio. 

Art. 'i4ti. O livro auxiliar ·estará igualmente a cargo 
do Contador~ e servirá para se lança r nellc 110r ordem 
seguida~ (1Í::Jriamente, todas as quantias que pro::luzir a 
repartição dos ~eguros, dos portes das cartas~ que se 
franquearem. e das p:1~sagens, e fretes dos paf]uetes. 

Art 146. No livro da entrada das cartils se lancarão 
por entrada as facturas de todos os massos~ c ca.r1as, 
que entrarem no Correío, vindas dos oulrus Correios de 
fór!l, declarando-se os nomes (.lcstc·s~ e os 1nquete:~~ 
navios c conductores, CJne as tivrre~n. l;·::z~dl 1 :. e lJL1 tn 
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assim as que forem lançadas na caixa delle, com decla
ração das que são para se distribuírem no mesmo Correio, 
das que vem com porte pa~o, sea;uras, ou do serviço, e 
das que devem sailir p:ua outros Correios, e os nomes 
destes. As sobreditas facturas serão numeradas, em
lllélS'-adas~ e guardadas. 

Art. 1.1:7. No livro ela sahida elas cartas se lancará o 
destino, que estas effectivamente tiverem_, declar;mdo
sc as Secretarias ou Autoridades, a quem se entregaram, 
sendo do serviço publico, e sendo seguras ou com porte 
pago_, bastará que se expresse, que foram entregues a 
quem pertencia rn; c o mesmo se observará a respeito 
das que ficarem para se distribuírem no Correio Geral. 
Relativamente, porém, ás que forem destinadas a outros 
Correios, se farão os assentos com especificação dos no· 
mes destes, e cópia das facturas, que aeompanharem as 
remessas. 

Art. 148. No livro do registro dos seguros, se de
vem rc3·istr;1r os conhecimentos de todos os que se fi
zerem. Será numerado, e rubricado pelo Dircctor Geral, 
e todos os mais que se seguem. 

Art. 14!). O livro do registro das ordens, servirá para 
nelle se bnçarcm seguida mente todas as que forem di
rigidas á Administração Geral dos Correios. 

Art HiO. No livro das cartas retardadas se lançarão 
as listas mandadas fazer no principio de todos os mezes, 
e ncllc se irão notando as cartas, que se queimarem, 
escrevendo-se á margem em frente de cada uma das 
cart::Js queimadas a no ta-quei ma da. 

Art. HH. Logo que na Admini.;;traç~To do Correio Geral 
se receberem os recibos da entrega das malas, ou ~acos 
dos Correios respectivos, que os eonducton·s, e os Com
mandantes dos paquete,-;, ou outro qualquer navio, 
são obrigados a entregar, ou os avisos competentes de 
taes rcebimentos, que todos os Correio:; devem fazer 
uns a outros, ~c porá a seguinte nota no livro compe
tente á margem dos expressados recibos -Entregou 
recibo- ou- Heceheu .. sc aviso de fle:u cntrer.mc-. 

Art. itl2. Além destes livros terá o Administrador 
os mais que julgar necessarios, para nrlles ficarem re
gistradas as cartas de serviço, que dirigir relativas ao 
seu offlcio c outra qualquer esc ri pturação, que o expe
diente do serviço poder exigir. 

Art. itl3. Nas Atlministrações dos Correios das capi
t:les das Províncias haverá os mesmos livros sobreditos. 
fJUC serão rubricados, o da receita e despcza, pelo res
prctivo EsfTivão ela Junta da Fazenda e os de mais pelo 

L 
!3~ 
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Official, que a mesma Junta para isso nom.ear. Nos ou .. 
tro;; Correios haverá um livro de receita e dcspeza, que 
lhe.;; serão enviados prlos Administradores dos Correios 
das capi taes, rubricados por elles; c poderão fazer toda 
a mais escripturação em cadernos, que igualmente re· 
ceberão dos mesmos Adrnin istradores. 

Art. to~. Haverá no Correio Geral um cofre com 
duas chaves, das quaes uma estará em poder do Admi
nistrador, ou do seu Ajudante, outra na do Thesoureiro. 
Dentro do mesmo cofre será recolhido todos os dias o 
producto dos diversos ramos do Correio, formando-se 
um systema de escripturaç.ão simples e clara, segundo os 
principias que ficam estabelecidos. 

Art. 1õõ. Nos mezes de Outubro, Janeiro, Abril e 
Julho, serão enviados pelos Administradores ao Director 
Geral, mappas demonstrativos do producto total dos 
Correios no quartel, precedente em resumo: e no prin
cipio de Julho lhe remetterão os mesmos por triplicado 
o mappa geral de toda a receita e despeza de todo o anno 
ante~·edente, contado do I. o de Julho ao ultimo de Junho; 
declarando-se nelle individualmente os motivos da mes
ma receita e despeza: e destes enviará o mesmo Oirector 
um, sem documrntos. ao Ministro do Imperio e outro ao 
da Fazenda, acompanhado dos livros e documentos com ... 
petentes, que pot· este Ministro forem mandados apre .. 
sentar no Thesouro. 

Paço, õ de Março âr 182!1.-Josí Clemente Pereira. 
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EXI:CUTIYO. 237 

N. ~-

ADMINISTRAÇÃO DO CORREIO. 

RIO DE JANEIRO. 

N. 

O Administrador do Correio Geral do Rio de Janeiro 
remettc ao Sr. Administrador do Correio de 

pelo uma mala 
fechada, e lacrada com o sello dJS a r mas imperiaes, 
contendo os maços de cartas seguintes: 

Maços. Importancia. 

Rio dQ Janeiro de 
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N. 2. 

ADMINISTRAÇÃO DO COHREIO. 

RIO DE JANEIRO. 

N. 

Conta, e importancia das cartas que contém este 
maço remettido ao Correio de 

Exemplo: 

Cartas. Portes. ImportancilJ. 

100 r~ O lO 16000 

!50 6020 3,~000 

140 ~OíO 51~600 

120 t)060 7t~200 

HO ,)120 136200 

100 1)160 166000 

40 ~~400 16;)000 

20 15880 71)600 

10 L~440 141~400 

!t: 1#800 76200 

H1~20ü 



EYECUTl \'0. 

N. 3. 

ADl\liNISTRAÇÀO DO COHHEIO. 

RIO DE JANEIRO. 

N. 

Factura das cartas vindas de pelo 
quo são abatidas na factura gcr:d n. 0 

11or sahirem para os Correios abaixo cledaratlos. 

Exemplo: 

Correios. Cartas. Portes. lmportancia. 

Para Santa Catharina •. 19 h040 b760 
5 ~060 ~300 
2 8160 ~320 

Rio Grande ....••..... Hi ,)040 ~600 
8 \',~120 ~960 

S. Paulo .•..•.•....... 24 ~040 ~960 
6 ~i20 ~720 

.Minas .... ......... , . l9 ~040 #760 
3 6120 #360 

58740 

Rio de Janeiro dr· 

O Administrador 
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N 
, 

. 4 .. 

Tarif"a dos portes das cartas., do porto do Rio 
de Janeiro para todoiii os do Itnperio, e vice
versa, e dos mes:Qlos portos uns para os ou-: 
tros entre Mi., 

Uma carta que pesar até Portt~ 

2 oitavas. ~)020 

4 t~OiO 

G r50GO 

~ ,)080 

i O ~100 

12 ~120 

i li bl~O 

lo hl60 

18 ,)180 

~o 620() 

22 ~220 

~4 6240 

26 ~260 

28 6280 

30 ;)300 

a2 b;320 

3tí .)340 

36 6360 

38 ~380 

tiO S400 

E assim progressivamente até o mai~r peso que se 
offerecer, acrescentrllldo sempre 20 réis de duas em 
duas oitavas. 
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N_ 5. 
Tarit:a dos portes das cartas do !!!I correios de terru. 

11 I 
~ -~---~~-~~.,:~--~-zn::--r2-~~-.1----.g-o:;----~-----g--- --'---------" ~ ---
o -;::; ~ 6 'g..::: 5 ~ 6 C) ã ~ d -~ . :::· 
·- ::l ...!.. <':l 2 >-'O 'O d Q) ó ~ C) _::: • ;:::: -c-j r:5 . s ; ~ ~á ~ Cl) C) c:i :r~ ·g ~ F- ~ =;; ~ ;E ~I) õB 
~ o ~ ~ ;2~~ ó~'Sl ~~"gr2 "'~-. Cl)~ g ~ ;j 
~ ~I) ó o ,g a~·~ "52";-; .s -r:; .s ~ .s -d :2- ~I) ClJ ~ .g ~ 0 ~ ~~ 

PESO. 

.s ~ 2 ~ 'i5 ~ ~~ ~ ~ 1 ~ o e e E ;; ~ :s ~ ~ ~ ~~ ~ ~ 5 ~o: 
~c:F.l • ..., I:JJJ ~~~0-.':..:1 -r:i C-0-. -~E-- C. ..CQ....., Oc:F.l ~a.:> l . ...., -:::; c.l 
<':l ;... • • ·- <1:1 "O ...... CJ ,_ 

11~ ~tfl. ~ C/) C/) > _r:n .::., ~ t-< :?. 
1
1 

5owl ~otJo co6o H07o Ho8o t->.tcoll M rol il:lao [ Até 2 oitavas 
)) 4 )) 
)) 6 )) 
)) 8 )) 
n iO )) 
)) 12 )) 
"H n 
)) i6 )) 
)) i8 )) 
)) 20 )) 
)) 22 )) 
)) 24 )) 
)) 26 )) 
)) 28 )) 
)) 30 )) 

~010 
~020 
J$030 
~040 
5050 
.1::060 
~070 
J)080 
J$090 

'$100 
1$1:1.0 
fPi20 
~130 
1)140 
J)IOO 

,1;020 
{jOiO 
5060 
~ORO 
1$:1.00 
{j120 
J'il40 
lJlüO 
J)i80 
J)200 
J)220 
/)24.0 
8260 
1$280 
1)300 

~oso MOO ~120 ~Ho llf60 6200 f!220 ~240 
~t2o #15o 6t8o ~21o ~2~0 ~3oo e33o ~3oo 
M6o J'12oo E24o ~28o /):l2o E4r:ol e4ío s1so 
~200 c:õo ~3oo l3no ~~co wwo hn ,(,1 $600 
f24ü f-1300 S360 M2ü ~480 {600 F: 60 ~720 
~~280 83oo s420 l!'!90 tõW fi700[ tJ.TiO <'8 w 
~320 5400 ~480 fõ60 ~6W ~800 #880 $950 
t360 MõO ~040 ~6~\0 f720 J)900, ,t:9W 1~080 
,{)400 fi5CO $600 moo ~800 1$000 1HfOO 1/'·200 
~í40 fio~ O ~660 1~770 $~80 i$100 1$2101 1 4)3 20. 
Ml-lO :;600 /i720 J)840 J$960 1H200 2,~320 iJ$440 I 

~õ2ü b6õo $780 5.'910 1~010

1 
1N3oo ·: 1~431 L~.]60 \1 

~~ 60 J}700 n84.0 /+<Jí'O 1[!20 1~400 Holül 1~680 , 
~600 ~750 ~IJOO 1f:üõ0 1~200 1 1~õ00 1~650 i8800 \ 

E assim progressivamente, augmentando-se sempre de duas em duas oitavas, o porte que corresponder a duas oitavas, ate 320 oitavas de peso· 

~ 
~ 

8 
e 
j 

o 

l-D 
~ .... -
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N. 6. 

Tarira dos port.es das cartas de lnghtterra, 
canf'oi•tnc a convenção dos paquet.elil. 

Pc~~o, até Réis. Peso, atê Héis. Peso, at{ Réis. 

2 l) Í t. as ~~330 52 oit. as 8~580 l02oit.as 166830 
f! ~660 54 86910 104 17$160 
() 69DO 56 94>240 J06 176490 
8 16320 58 9;)i:i70 ,108 176820 

i O i5t350 60 96900 HO 186150 
12 1,~980 62 106230 H2 186480 
14 2a:Ho 64 10,5560 114 18~810 
16 2$(140 66 10#890 H6 19#140 
18 2~970 68 116220 H8 196470 
20 3:~:300 70 11:~550 120 19#800 
22 3,)630 72 11#880 122 '2.0#130 
2~ 3b960 74 l26210 124 20~460 
26 4:)290 7() 12#540 126 20#i90 
28 4;~fi20 78 ~~,\8701128 215120 
30 lt,;5950 80 13,)200 '130 21#Mi0 
3·> ;)~280 82 13i)5301132 21~780 
31 :i#GlO 84- 1388601134 226HO 
36 5b9í0

1 

8G 1461901136 22~440 
38 66270 88 14;):-)201138 22#770 
40 6#fi00190 14#850 !40 23~100 
42 ü69:1o ng H)1~ 180'142 2:M430 
44 7~260 94 15~510:JM, 2:M760 
46 7~5~mo[ 96 15:)840 14G 24~090 
48 7b920 98 WM70148 24~420 
50 8h25o[1oo lüb500i 150 24#750 

E assim progressivamente, augmentando-se 330 
réis de duas em duas oitavas, até o infinito. 
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EXECUTIVO. 213 

N. 7. 

Conhcein-.ento8 do8 Seguros. 

Sr. Administrador do Correio de 

Sirva-se Vm. entregar ao 
um remcttid pelo 
seguro no valor fie cincoenta mil réis, chegando o 
di to a salvamento, que lhe remette o 
de que se lhe levou de premio de seguro 800 réis, e 
da entrega cobrará Vm. recibo, que rcmetterã a esta 
Administração. 

Rio de Janeiro de de 18 

Para a Administraçao do Correio de 

Remetto ao Sr. 
um pel 
e seguro no valor de cincoenta mil réis_, chegando o 
dito a salvamento, que lhe dirige 
de que se lhe levou de premio do seguro 800 réis ; e se 
lhe deu esta cautela, para por clla procurar a seu tempo 
o recibo da entrega, o qual tendo vindo, se lhe Llará, 
apresentando este a esta Aumiuistração. 

Rio de Janeiro Jc de !8 
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N. 8. 

ADMINISTRAÇÃO ~ DO CORREIO. 

RIO DE _.,Al'WEIRO. 

N. 

O Administrador do Correio Geral do Rio de Janeiro 
remette ao Sr. Administrador do Correio de 

pelo 
as cartas, e maço.;; seguros, con.;;tantes da relação, que 
abaixo segue; e da su·1 entrega a quem compele, co~ 
brará recibos, qur'l enviará a esta Administração o illJÍS 
breve que fôr po"'sive!. 

Rio de Janeiro de de 1829. 

O Administrador 

RELAÇÃO. 

Numero dos maços. 1 Nomes de quem Nomes das pessoas, a 
remctte. quem se remettem. 
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N. 9. 

1\lappa das p:u·tidas dos correios. 

Do Rio de Janeiro, Ouro Preto, e S. João d'Elrei. 

J::meiro a i, H, 21 c 31. .. l 
Fevereiro

9 
a tg e ~.~· · · · · · · Pelas 10 horas do dia. 

Março a .. , L .. e ............ . 
Abril a t, H e 2L ...... 1 

Nos mezes seguintes em todos os dias 1, U, e 2L 

Do Rio de Janeiro, e da cidade de S. Paulo. 

Janeiro a 3, i3, e 2~ ..... 1 
Fevereiro a 2, 12 e 2:!.... \pelas 10 horas do dia. 
·Março a li, 1.4 e 21. ...... ( 
Abril a 3, 13 e 23 ....... ' 

Nos mezes seguintes em todos os dias 3, 1.3 e 23. 

Do Rio de Janeiro, e da villa de S. Salvador dos 
campos de Goytacazes 

Janeiro a; 2, 12 e 22 ..... \ 
Fevereiro a i, H e 21. ... (Pelas 1.0 horas do dia. 
Março a 3, t:J c 2a..... . . \ 
Abril a 2, 12 c 22 ....... J 

Nos mezes seguintes em totlos os dias 2, 12, e 22. 

Da Ilha Grande, e J>araty. 

Chega nos dias L H c 21. 
Part(~ nos dias 3, 1.3 c 2:3. 

De Santo Antonio de Sá, e Nova Friburgo. 

Che~·a toda." :Js qnari;1S f1)Í!\Hl; P parir tod:1s :1<-< sexLl" 
f,·ins. 
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N. 10. 

Tabelln das quantias que por sua passagem 
deve pagar na Administração do Correio Ma
I•ithno cada passageiro~ a bordo dos Paquetcl8 
Imperiaes. 

Do i li o de lme i r o p:~r·~ Santo:;; .....•...... 
SaBLl Catharina ... 
B:thia ...•..•....•. 

Alagó:1S ........... . 
Pernambuco .... , .• 

Da Ballh p;tra ........ Alagu<lS .•....•••.• 

Prrnnmbuco .•..•.. 
De Perna m lm ~o p:tra o Ccar;í •.•.•........ 

Piauhy .....•...... 
.Maranhão ..••...•• 

Pará .........•... 

J2EOOO 
i~)$000 

2l.,6000 

30~000 

34~000 

10~000 

166000 

JG~OOO 

24~000 

306000 
34~000 

Os criados, ou escravos, p,1garão um terço dos preços 

acima: ;:s criançJs menores de sete annos até dous, 
um quarto: as m.cnorcs de dons annos não pagarão 
nada. Os preços na v oi ta são os me.~ mos que na ida. Os 
passageiros da próa pagarão metade dos preços acima 
determinados para cs passageiros de ré ; e os seus 
criados, ou escravos, dons terços do que pagarem seus 
a1no::., ou srnlwrrs. 
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EXECUTIVO. 

N. 11. 

Nome do paquet.e. 

Ajustou- F- p:1ss;Jgem para si, c p:1ra tantas pes
soas, etc.- deste Jl;tra o porto de 
tocando-lhe o camarote n. o do qual segundo a ta
bel la pa!!arú na Administracão do Correio l\Iarilimo a 
quantia de.... . . 6 

Fica obrigado a mostrar, que pagou cíiectivamcntc o 
preço da sua passagem na Ad minis! rac;ão do Correio 
deste porto. no prdixo tr·rmo de qull renta e oito horas, 
pena de perder o direito de ir no cama r o te designado. 

Bordo do Paquete de ele ,1829. 
Rubrica do Command:mte-Assignaclo o Eserivão. 

Registrado no livro de 

Passageiros a fl. 

Escrivão. Reeibo da Administr·ação do Correio 

Assign,1tura. 

Apresentou-se tendo pago; e tomou posse. Bordo 

do Paquete de de 1829. 
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'li'abella das co1nedorias <Jue deve pagai• cada 
pa·.;~ageir-o abordo dos Paquetes ltnperhcAe!!ó 
ao Corntnand.ante do respecth;o Paquete. 

Do Rio de Janeiro p:1ra Santos. • •...•.... 

D1 Bahia para 

Santa C:ltl!arin·' ... 
B:1h ia . . . . . • • • • .• 

Alagúas ......•... 

Pernambuco ..... . 
Alagôas ••..•...... 

Pernambuco •..•.. 

N. B. As comedorias são as mesmas 11;-t volta. 

De Pernambuco para o Ceará ............ . 

Piauhy...... . .•. 
Mar:n!lt:!n ........ . 
Par;·t ............. . 

i't6000 
186000 
2fL.;)OOJ 

30~000 

36~~000 

9li000 

18~000 

186000 
2~·b000 

30,$000 
:36,~000 

N. B. As comedorias na volte:. destes quatro portos 
para Pernambuco serão o dobro das da ida. 

Os criados, ou escravos pagarão um terço das como
dorias indicadas: as crianças de 2 até 7 annos pagarão 
um quarto: os menores de 2 annos nada pagarão. Os 
passageiros da prôa pagarão ao mestre metade das co
medorias acima marcadas para as de ré: os seus crirlclos, 
ou escravos um terço do que p1gam seus amos, ou se.; 
nhores : e as crianças de 2 a 7 annos, um quarto. 
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~. 13. 

B. tantas cai.xa.~. Cancgou F. abordo llo Paquete 
de meu commando o ~eguinte

M. tantas saccas. tantaseaixas-ta!ltassaceas-tan
tas pipas, etc. com a marca por 

C. tantas pipas etc. fót'<l- o que. tudo me obrigo a 
levar debaixo de cub2rta enxuta e 
bcin acondicionado, levando-me 
Df'OS a salva mcnto ao Porto de 

Lançado no livro 
das cargas a frete 
a. fl. 

c I' H trcga r a F ..• ; 
rcspor.sahilisando-me pelas avarias 
na fórma do art. 1:38 do Regula
mento dos Corr<'ios. Pagando o 
dito carregador de frete ú Admi· 
nistração do Correio o que consta 
no verso deste. E p-a1·a assim 
cumprir c guardar obrigo minha 
pessoa c bens. Deste se passar'ão 
tres do mesmo teor, dos quaes 
só um Lerá vigór. Rio de Janeiro 

Assignado. 

Command~mtP. Assignado 

Escl'ivão. 

Tantos caixões, a tanto (le frelc cada um... ~) 
Tantas saccas, a tanto................... ;) 
Tantas pipas, a tanto............... .. • .. $ 

Commandante. 
- PARTE 11. 

• 
Escrivão. 

3i 
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N. 14. 
Tabclla dos rretesdos Paquetes no trinl.e§tre do J..o de 1\larço a 30 de ..Junho de 1.8~9. 

Do Rio de Jctneiro pm·a 

Saccas de feijão, arroz, farinha, etc. , de 3 alqueires •...... 
Caixas de cêra de 3 a 4 arrobas ........................... . 
Çaixões, segundo o tamanho ...•....•....••••••..••••...... 
Jacazes de toucinho, carnes, etc .......•.....•.......•..•... 
Ferro, aço, chumbo, etc., o quintal. ...................... . 
Pipas ..•.........•................•..•............•.•.......• 
Barris de 4 em pipa ..................................•.•.... 
Dinheiro, cobre, prata, ouro, joias, etc ................... : .• 
Couros ..........•.......................................... , 
Fardos de 2 rolos de algodão ....•....•.•.•................. 
Caixões de sabão, e de outros objectos, conforme o seu tamanho. 

Os fretes de Pernambuco para o 1\Iaranhão e Pará são os 
me~;mos que daqui para Pernambuco; e para o Ceará e Tu
toya menos 30 por cento. 

Os retornos são os mesmos fretes, acrescentando os ar
tigos seguintes: 
Amarras de piassaba .•••.•..••...•...• , •••• , ••. , .••.•.. , ..• 
Louca .•..•.•.•...........••.........•.••.•..•....•.•.•....... 
Sal.: .•••......•.•..•.....•...•....•.•... , .. -....•..•...•..•.. 
Côcos •..•••........•.••....••.....• , ...••••••..•....•.•..•.. 
Taboado ..•..••............••...•..•.••.•••••.•••.•.•.••.•.•• 
Pranchões de i6 palmos .•.•...••••••.••.••••••.•.••••.••..•. 

Pernamun co. 

a 1[J200 
21$400 

de 3~000 a 6EOOO 
21$000 

{1900 
8SOOO 
2l\000 

i ~~ por cento ilo valor 
~200 
2~000 
~800 a 2~000 

J$800 por polleg. de bitola. 
:lJ$200 a talha. 

J$200 o alqueire. 
2~000 o milheiro. 
õ~~ooo a duzia. 
6a4oo a . d uzia. 

Bahia. 

1~080 
2M60 
2~400 a õ~400 
1~800 
tJ800 

74$200 
1~800 
:1 por cento. 
J;~•6o 
:1~800 
Idem, 

)) 

)) 

)) 

~ 

)) 

)) 

Santa 
Catharina. 

1~080 
2M60 
2fj400 a õfj400 
:1~800 

J;b800 
7tJ200 
1~800 
:1 por cento. 
tJi60 

itJ800 
idem. 

)) . 
~ 

)) 

)) 

~ 
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EXECUTIVO. 2~1. 

CARTA DE LEI- DE ;) DE MARÇO DE 1829. 

Hactifica o artigo addicional ao Tratado celebrado em 8 de Ja
neiro de 1826 entre Sua 1\!agestade o Imperador e o Rei de 
França. 

Nós o Imperador Constitu
cional e Defensor Perpetuo do 
Brazil, etc. Fazemos saber aos 
que a presente Carta de Confir
maç[iO, approvação e ratificaçfio 
virem, que aos vinte e um dias 
do mez de Agosto do anno pas
sado se concluiu, e assignou 
nesta Côrte do Rio de Janeiro, 
pelos respectivos Plenipotencia
rios, um artigo ac1dicional ao 
tratado de amizade, navegação 
e commcrcio, celebrado entre 
nós, e o muito alto e muito po
deroso Príncipe Carlos X, Hei 
de França c de NavarraJ em data 
de oito de Janeiro de mil oito
centos vinte e seis : do qual 
artigo addicional o teor é o 
seguinte: 

Cllarlcs, par la Gr;'\ce de Dicu, 
Roi de Franco et de Navarrc, 
it tous ceux c1ui ees présen tcs 
lettres verront , salut. Ayant 
vu et examin6 l'article addi
tionnel conclu ct signé à Rio de 
Janeiro, le 21 Aoút i828, entre 
la France et Ie Brésil, ayant 
pour but de fixcr invariable
ment, pour l'avenir, lo sons de 
l'articlc 21 dn traité d'arnitió, 
do navlgation et de commerco, 
eondn et signé entre Ies mêmes 
puissancos, à Rio tle Janeiro, In 8 
Janvicr i826, rclntivcmcnt anx 
porls tenus en état dr. hlocus 
par les vaissn,ux rl'nnr. dPs deux 
parties contrrrctantes, ainsi 
<Iu'aux mosures :'t prcnílre ;\ l'é
gard des Mtiments do corr:mcr
ce de l'autre partic qui clJerche~ 
raicn t à s'introduire dans los dits 
ports, lequel article adclitionncl 
a été négociéet conclnpar notre 
chor et bien airné lG Sieur Mar
quis de Gabriac, Officier de notrc 
Ordre Royal de Ia Légion cnwn
neur, etc., etc., notre Envoyé 
Extraordinaire et l\linistre Plé
nipotcntiaire h Rio de Janeiro, et 
notre Plénipotentiaire en vertu 
des pleins-pouvoirs que nou::r 
Jui avons donnés,avec Icssiours 
Marquis d'Aracaty , Comman
deur ele l'Ordre d'Aviz, Sénateur 
de I'Em pire, Ministro et Secré
Ulire d'Etat des Atraíres Etran · 
gere" etr. , ct José Clemente 
Pereira, dignitairc de l'Ordre 
Impérial du Cruzeiro, Chevalier 
de l'Ordre du Christ, Ministre 
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E}I !'io:\fE DA SANTISSIMA E INDI· 

VISIVEL Tl:INDADE. 

Sua 1\Iag-estade o Imperador do 
Brazil, e Sua 1\Iagestade o Rei de 
França e de Navarra, desejando 
que as relações de amizade, com
mercio e boa intelligencia, que 
felizmente subsistem entre os 
-dons Estados, se augmentem, e 
estreitem cada vez mais, pre
venindo-se, quanto fôr possível, 
•o menor motivo de discordia 
:entre ambos os paizes : e con
siderando outrosim o muito que 
!Convem, assim nas circumstan
cias actuaes, como para o fu
turo, que ao artigo vinte e 
um do Tratado ajustado entre 
suas ditas l\Iagestades no Rio de 
.Waneiro aos oito de Janeiro de 
mH oitGeentos vinte e seis, que 
até agora foi interpretado de 
uma maneira diversa por cada 
uma das altas partes contrac
tantes, se fique dando d'ora em 
diante uma in te ll i geri da precisa, 

.clara, e reciproca naquella parte 
: sómente , mn que se conveio 
,que os subditos de alguma das 
;altas partes contractante~ po
:derão continuar o seu corn
mlercio, e navegação com qual
'iJ-Uer potcncia, nação, ou Estado, 
teo:n .a qual a outra venha a 
estar em guerra, excepto com 
a;~ cidades, ou portos, que se 
acharem bJoqueiados ou sitiados 
por mar .ou por terra : Resol-

t't s~~en'•lairfl 1l'Eial de.c; AfT:1in's 
dP l'Empire, Plt:. f' h'., Pl{'ni po
ft·nliaire~. ele nnt.rP tri•,,-t'.lli'J' Pf. 
trt'·s-ai!lu·~ !Jnn fri•rr d r·ousin 
I.'Empcrrnr du Brósil, (·galc:
mont munis de: pleius pouvoirs 
en bonne forme, duque! artiele 
additionnella teneur suit: 

A U NO :.VI DE LA. TRI~S SAINTE ET 

I~DIVISIBLE TRINITÉ. 

Sa l\Iajesté Ie Roi de France et 
de Na varre, et Sa l\lajesté L'Em
pereur du Brésil, désirant ac
croitrc ct resserrer cllaque jour 
davantage les relations cl'ami
tié, de commerce et de bonne 
intellig-encc, qui subsisten~ heu
reuscment entre les deux Etats, 
cn prévcnant autant qu'il est 
possible, tout sujet de discorde 
entre eux ; et considérant en 
même temps de quelle irnpor
tance il est, tant dans les cir
constances actuelles que pour 
l'avcnir, que le sens de I'article 
21 du Traité conclu, entre leurs 
dites l\Iajestés, à Rio de Janeiro 
le 8 Janvier !826, qui jusqu'à 
présent a été interprété d'une 
maniere différente par chacune 
des Hautes Parties Coutraetan
tes, dt-meure fixé dorénavant 
d'unc rnaniere précise, claire et 
conforme au principB de la ré
ciprocité, en cettc partie de l'ar
ticle, qui stipule que Ies sujets 
de chacune des Hautes Parties 
Contractantes pourront conti
nuer leur comrnerce et navi
g;1tion avec toute puissance, 
nation ou état, qui viendrait à 
se trouver cn guorrc avec l'au
tre, á l'exception dos villes ou 
ports bloquós ou assiéges par 
mor ou par terre; Ont résolu, 
cl'un commun accord, de fixer• 
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veram de commum accôrdo, 
detrrminar para o futuro a in
telligencia do citado artigo, c 
esta!Jelecer a regr:t, que deve 
inalteravelmente seguir-se na 
sna applica~;~to, por meio dt> u 111 

artigo acldicional ao mcrH~io
nado lratarlo: c para este JiJH 

JLomcaram por seus plenipotcn
darios, a saber : 

Sua Magestade o lmvcradur 
do Brazil, aos illustrissimos c 
excellentissimos senhores, l\Iar
quez do Aracaty, do seu Con
selho, Gentil-Homem da Sua 
Camara, Conselheiro da Fazen
da, Commendador de Aviz, Se
nador do Imperlo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Ne
gocios Estrangeiros ; e José Cle
mente Pereira, do seu Conselho, 
Desembargador da Casa da Sup
plicaç;ão, Dignitario da Imperial 
Ordem do Cruzeiro, Cavalleiro 
da de Christo, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocíos do 
lmperio, e interinamente en
carregado dos Negocios da Jus
tiç;a. 

E Sua i\lagcstadr f: hristianis'" 
sima El-Rei dP Fr:tnça c de 
Na varra, ao Senhor Marqucz 
de Gabriac, Ca valleiro da Real 
Ordem da LegiJ.o dn Honra, c 
da Ordem de S. I'II;:wrieio c 
Lazaro de Sardenha, e Caval
leiro Commendador da Ordem 
de Carlosiii, de Hespanba, e seu 
Enviado Extraordiml'io e 1\li
nistro Plnn ipoteneiario jnnto de 
Sua I\f<gestacle o Imperador do 
BrazU. 

os q uacs, lla vendo trueado o• 

pour l'avenir, le sens du dit 
articlc, et d'établir la regle quK 
doit être invariablement suivie· 
dans son application, au moyen 
d'un artiele additionel au Traité 
sus mentioné; ct, à cet e1Iet, 
onl nommé pour leurs plé!lipo
lcnliairc~, s:woir: 

Sa 1\lajeslé le Roi de France:· 
et de Navarrc, lc sieur 1\Iarquis 
de Gabriac, Chevalier de l'ordre 
Royal de la Légion d'honneur. 
et de l'Ordre des Saints :Maurice 
et Lazare de Sardaigne, Che
valier Commandeur de l'Ordre 
de Charles lll d'Espagne , et son 
Envoyé Extraordinaire et 1\Ii
nistre Plénipotentiaire presSa 
l\fajesté l'Empereur du Brésil; 

Et Sa M 1gesté l'Empereur du 
Brésil : Leurs Exccllences 1\Ies
sieurs le Marquis d'Aracaty, 
I'IIernbre de son Conseil, Gentil~ 
lwmme de Ia ChamlJre Impé
riale, Conseiller dcs Finances, 
Commandeur d'A viz, Sénateur 
do l'Empire, Ministre et Secré
taire d'Etat des Affaires Etran
geres, ot José Clemente Pereira, 
1\lcmbre de son Conseil, Desem
hflrgador da casa da SupplicaçiTo, 
Dignitaire dA l'Ordre Imperial 
du Cruze'ro, Chcvalier de l'Or
dre du Christ, Ministre etSecré
taire d'Etat desAtfaires de l'Em
pire, et provisoirement chargé 
du Départcmcnt de Ia Justicf'. 

Lesquc1s, aprês avoir écl1ang6 



ACTOS DO PODE-R 

seus poderes, que foram acha- leurs pleins-pouvoirs trouvés 
dos em boa e devida fórma , en bonne et due forme, sont 
convieram e concordaram no convenus de c-e qui suite: 
seguinte: 

Artigo addicional. 

Nenhum navio mercante per
tencente aos subditos de alguma 
das altas partes contractantes, 
que se destinar para qualquer 
porto, que se achar bloqueiado 
pela outra, poderá ser tomado, 
aprezado, ou condemnado, se 
previamente não tiver sido no
tificado, ou intimado da existen
cia, ou continuação do bloqueio 
pelas forças bloqueiantes, ou por 
qualquer navio, que pertença á 
esquadra, ou divisão do blo
queio. E para que não possa 
allegar-se ignorancia do blo
queio, e o navio, que houver 
recebido esta intimação, esteja 
no caso de ser tomado, se de
pois disso tornai' a apresentar-se 
diante do porto bloqueiado, em
quanto durar o mesmo bloqueio: 
o commandante da embarcação, 
que fizer a notificação, deverá 
pôr o seu visto nos papeis do 
navio visitado, declarando o 
dia, e lugar ou altura, em que 
lhe fôr feita a intimação da 
existencia do bloqueio; e o 
Capitão do navio intimado lhe 
dará uma contra-fé desta noti
ficação, contendo as mesmas de
clarações exigidas para o visto. 

O presente artigo addicional 
trá a mesma' força e vigor, 
como se fôra, ou tivesse sido 
nserido palavra por palnvra no 
Obredito Tratado : bem enten
dido porém que a sua duração 
expirará com a dos mais artigos 

Article additionnel. 

Aucun bâtiment de commerce 
appartenant aux sujets de l'une 
des Hautes Parties contractan
tes, qui sera expédié pour un 
port, leque! se trouvera bloqué 
par l'autre, ne pourra être saisi, 
capturé ou condamné, si préa
blement il ne lui a été fait une 
notification ou signification de 
l'existence ou continuation du 
blocus, par Ies forces bloquan tes 
ou par quelque bâtiment faisant 
partie de l'escadre ou division 
du blocus. Et, pour qu'on ne 
puisse alléguer une prétendue 
ignorance du blocus, et que le 
navire qui aura reçu cette inti
mation, soit dans le cas d'être 
capturé, s'il vlent ensuite à 
se représenter devant le port 
bloqué pendant le temps que 
durera le blocus, le Comman
dant du bâtiment de guerre~ 
qui fera la notification, devra 
apposer son visa sur les paplers 
duna vire visité, en indiquant 
Ie jour, Ie lieu, ou Ia hauteur 
oú sera faite la signification 
de l'existence du blocus, et le 
Capitaine du navire visité Iui 
donnera un reçu de cette signi
fication contcnant Ies mêmes 

déclarations exigées pour le 
visa. 

Le présent article additionnel 
aura la même f•)rcc ou valeUI· 
que s'il était ou avait été inséré, 
mot-à-mot, dans te susdit trai
tê: Uest bien entcndu toute-fois 
que sa durée expirera avec, 
cellc des autres articles qui 
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que, na fórma do art . 2õ, devem 
sómente durar o espaço de seis 
annos. 

Em testemunho do que nós 
abaixo assignados plenipoten
ciarios de Sua .Magestade o Im
perador do Brazil, e de Sua 
l\lagestade Christianissima EI-rei 
de França e de Navarra, em 
virtude dos nossos respectivos 
plenos podcres1 assignámos o 
presente artigo addicional com 
os nossos punhos, e lhe fizemos 
pôr o seno das nossas armas. 

Feito na cidade do Rio de 
Janeiro aos vinte e um dias do 
mez de Ag~sto do anno do nas
cimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oitocentos e vin
te e oito. 

(L. S.) Marquez do Amcaty 

(L. S.) Jos(Clemente Pm'eirct. 

(L. S.) Le Marquis de Gabriac. 

E sendo-nos presente o mesmo 
artigo addicional , cujo teor 
fica acima inserido: e sendo 
bem visto, considerado, c exa
minado por Nós tudo o que nelle 
se contém, Tendo ouvido o nosso 
Conselho de Estado, o approva
mos, ratitlcamos,econfirmamos; 
e pela presente o damos por firme 
e valioso, promettendo em fé, e 
palavra ImpP.rial, observai-o, c 
cumpril-o inviolavelmente, e 
fazel-o cumprit·, c obset·var por 
qualquer modo que possa ser. 
Em testl~mnnlw, e firmeza do 
sobredito fizemos passar a pre
sente carta por nós assiguada, 
passada com o sello grande das 
armas do Imperio, e referen
dada pelo nosso Ministro e Secre
tario de Estado abaixo assignado. 

conformémente à l'article 2õ, 
doivent dure r seulement I' espace 
de six ans. 

En foi de quoi, nous sous
signés plénipotentiairés, de Sa 
.Majcsté Trés-chrétienne Le Roi 
de France ct de Navarre, e de 
Sa M::~jesté l'Empereur du Brésil, 
en vertu de nos pleins~pouvoirs 
respectifs, a vons signé le présent 
article additionnel, de notre 
main, et y avons fait apposer le 
sceau de nos armes. 

Fait cn la ville de Rio de 
Janeiro, le vingt et unieme jom 
du rnois d'Aout, de l'an de grâce 
de mil lmitcent vingt lmit. 

(L. S.) Signé: Le Marqttis de 
Gabriac. 

(L. S.) JJfarquez d'Aracaty. 

(L. S.) José Clemente Pe?'eim. 

Nous, ayant agréable le dit 
article additionnel en toutes et 
chacune des dispositions qui y 
sont contenues, declarons tant 
pour nous que pour nos h é ri
tiers et successeurs qu'il cst 
accepté, approuvé, ratifié et 
confirm6, et par ces présentes 
signées de notre main, nous 
I'accoptons, approu vons, rati
tlons etconfirmons. Promettant, 
en foi et parolc de Hoi, de .I'oh
server ct de le faire observer 
inviolablement, sans jamais y 
contrevenir ni permettre qu'il 
y soit contrevenu directement 
ni indirectement, en quelque 
maniere et sous quelque pré~ 

texto que ce soit. En foi dequoi, 
nous avons fait mettrc notre 
Sceauà ces présente.s. Donné en 
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Dada noPalaciodoRitHk Janeiro notre ClHHeau lles Tuilcries, Ie 
aos cinc•) dias do mcz de Março troisiême jour du mois de Dê
do anno du Nascimento de Nosso cernbrc de I'an de grfu:e mil 
Senhor Jesus Cllristo de mil huitcent vingt huit, et de no-
oitocentos vinte c nove. trc regnc le dnquierue. 

Pedro Imperador, com guartla. CHARLES. 

~L. S.) 
Par lcRoi, 

. Mttl'qtw:; do Aracaty. Com te de la Ferronnayi} • 

DECRETO- DE 9 DE MARÇO DE 1829. 

Crea uma cadeira de primeiras letras para meninas nesta Côrte. 

Consideranrlo de urgente necessidade a crcação de 
uma cadeira de primeiras let1·as para menin:1s nesta 
Córte: Hei por bem crear a referida cadeira t:om o or
denado de quatrocentos mil réis~ pagos pelo Thesouro 
Publico. 

José Clemente Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, o tenha 
assim entendido e faça executar com os despachos ne
cessarios. Palacio do Rio de Janeiro em nove de Março 
de mil oitócentos vinte e nove, oi ta v o da Indepentlencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 

DECRETO- DE 20 DE MARÇO DE 1829. 

Manda executar provisoriamente a resolução do Conselho da Pro
vincia de Minas Geraes sobre conhecenças. 

Hei por bem ordenar, na conformidade do art. 80 da 
Çonstituição, que se e~ecute provisoriamente a seguinte 
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l't'Solução do Cons~·lho Geral da Provincia de Minas 
Geraes: 

Art. un ieo. As conhecenças que pertencem aos Pa
rochos naqutlla província são fixadas d'ora em diante 
em t;O rs. po1· cada pessoa ele contissão indistinclamcnte. 

Lucio Soares Teixeira fle Gouvêa, do .Meu Conselho, 
1\linistro c Secretario de Estado elos Negocias da Justiça, 
o tenha assim entendido, e faça executar com os despa
chos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte de 
Marco de mil oitocentos vinte e nove, oitavo da lnde
pendcncia c do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua MagestaJe o Imperador. 

Lucio Soares Teixeira de Gottvélt. 

DECH.ETO- DE; 20 DE l\IAHÇO DE 1829. 

Manda executar provisoriamente a resolução do Conselho Geral 
da Provincia da Bahia sobre a sabida de escravos e pretos forros 
do lugar de sua habitaçã.o. 

Hei }lOr bem ordeuar, na conformidade do art. 86 da 
Constitniç:\o, que se exrcute provisoriamente a seguinte 
resolução do Con~elho Geral da Província da Bahia: 

Art. L o Nenhum escravo cujo senhor f<lr morador 
da cidade. villas ou povoações, e viva em companhia 
destes, e bem assim nenhum escr<lVO que residir em fa
zenda ou predio rustico de qualquer denominação que 
seja poderá sahir, aquelle da cidade, vi lias ou povoações, 
c este da fazenda ou prcdio rustieo em que habitar, sem 
comsigo levar uma cedula datada e assignada por seu 
senhor, administrador, feitor ou quem suas vezes fizer, 
em a qual se indiquem o nome e naturalidade do escravo, 
seus mais salient(~s ~ignac;:;, o lugar para onde se ehca
minha, e o tempo pelo qual deva valer a referida cedula. 

Art. 2. o O escravo que ~e achar fóra dos lugares de
signados no preçedentc artigo sem a sobredita cedula 
será immediatamenle preso e remettido a seu respectivo 
senhor, para o castigar, guardada a moderação devida, 
no caso porém que o escravo não declare a quem justa
mente pertence, ou seu senhor não seja conhecido pelo 

..- PARTE 11. 33 
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apprehensor, apprehensores, ou outras pessoas que 
possam informai· a esse respeito, será sem demora re
mettido ao Juiz territorial do lugar em que se verificar 
a apprehensão, pelo Juiz de Pn do respectivo <listricto, 
o qual, por· ecl i tal (que tambem deverá mandar im
primir nas folh3s, havendo para isso commoclidacle) nf
íixado no lugar mais publ)eo, e nos immediato" do em 
que se effectuou a apprehen~ão, fará da mesma constar, 
clesign:mdo todos os signacs do escravo appre!Jendido, 
porque po:;:sa vir a sel' conhecido, e assim tambem da 
sua remessa. 

Art. 3. o Nenhum preto ou pretos forros, africanos, 
poderá sahir da cidade, vil! as, povoações,· ou fazendas c 
predios em que fór clomiciliarío, a titulo de nc~wcio ou 
outro qualquer motivo, sem passaporte, que poderá obter 
do Juiz Criminal ou ele Paz do lugar, a arbitrio das partes, 
os quaes sómente lh'o conceLlerão precedendo exame da 
regularidade de sua conducta por meio de tres teste
munhas que a abonem (caso não seja conhecida e abo
nada pelo mesmo Juiz), e em taes passaportes não só
mente se indic:1rá o nome do individuo que o requereu, 
seus mais distinctos signaes, e o lugar para onde se en
caminha (como é costume)~ mas tambem se designará o 
o tempo por que devam Llurar os di tos passaportes, por
quanto ha tmla a presumpção e suspeita de que taes 
pretos são os incitr~clores e provocadores dos tumultos 
e commoçõcs a que se tem abalançado os que existem na 
escravidão. 

Art. 4. o 0.-; pretos ou pretas forros, africanos, que 
transgredirem o dctenninado no preccrlcn te artigo, 
serão immediatamente presos e rcmettidos ás autori
dades ter ri to r ines, para Jhrs impór pela primeira vez a 
pena de oito dias de prisão, os quaes se multiplicarão 
pelas reincidencias. 

Art. !J. o A execução da presente proposta fica encar
r,~gada aos Juizes ele Paz por si c pelos seus cabos ou of
íiciaes, c bem assim a 1ot!os os Officiacs de patente, quér 
de Milicias, quér de Orden~1nças, quP, cumulativamente 
com os preditos Juizes, fic;lm :1ut1•rizados p:ra inspec
cionar c fiscalisar os meneionados p;:s~:apurtes e cedulas, 
procedendo na fórma recomn1enclada n:•S antecedentes 
artigos; e para at~autelar e acudir n qualquer tumulto 
que possa suscitar-se, deverão 8quartelar-se as tropas de 
primeira linha, assim de Caçadores como tle Cavallaria 
e Infantaria, nas ímmed i ações da cidade, destacando 
para aquelles pontos que o Presidente da Província julgar 
necessarios. 
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Art. ü. o Quando porém não houver tropa de primeira 
linha em numero suffieiente, serão os destacamentos do 
fóra da ci<lade preenchidos pelas tropas milicianas dentro 
de seus respectivos districtos. 

Lucia Soares Teixeira de Gouvêa, do l\ieu Conselho, 
1\iinistro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça 
o tenha assim entendido, e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro vinte de 
l\iarço de mil oitocentos vinte e nove oitavo da Indepen
dencia e do Impcrio. 

Com a ruhriqa de Sua Magcstade o Imperador. 

L1tcio Soares Teixeira de Gouvêa. 

DECRETO -DE 26 DE l\IARÇO DE 1829. 

Approva provisoriamente a proposta do Conselho geral da Pro
víncia de Minas Geraes que manda cobrar sob fiança os direi
tos que se arrecadam nos registros da mesma província. 

Hei por bem que se execute provisoriamente na Pro
víncia de Minas Geraes a proposta que o Conselho Geral 
da mesm:1 Província fez subir á Minha Augusta Presen
ça, concebida nos artigos seguintes : L o, serão fiados 
os direi tos que se arrecadam nos registros aos que pres
tarem fianças idoncas ao seu pagamento perante á Junta 
da Fazenda ; 2. o, a flança será da importancia de dez 
contos de réis, c nunca os direitos fiados deverão decla
rar o registro ou registros a que ~n pretendem consti
tuir devedores, para se fazerem as necessarias commu
nicações, a fim de ser observado o art. ~2. o ; 4. 0 , as le
tras passadas aos registros hão de ser impreterivel
mente pa!:!·as em qninze dias dfpnis quf' forem recebidas 
nas respretívas K,U1ções os direitos do quartel a que 
pertencere:n ;1s dividas; õ. o, os direit<,s fiados poderão 
ser pagos na TlJescuraria Geral on t'm qualquer das In
tendencias d:1s comarcas que escolhnem as devedores, 
mas dt~vem fazer constar este p:1gamento na Thesoura
ria Geral no prazo marcado IJO art. 4. o; 6. 0

, os que 
uma vez faltarem ao pagamento das su:1s letras não 
serão mais admittidos a despacho com fiança; 7. o, a Lei 

;' if "i 
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de 2.1 rlc Outubt·o de !8~7. sob1·n o meio por cento ao 
mez ;wla dt~lllora oo pa~;líf!P!IIo do~ billwl1'S das .'_!fan~ 
degas, é extensira ús IPLras dos f('gistros. 

l\Iignel Calmon du Pin P Almeida, do Meu Conselho, 
1\íini:..:tro c Secretario de E:;tado dos NeD;ocios da ti'azen
da e Presidente do Thcsouro Naeional o' tenha a:-;sim en~ 
te_ndido, c expeça os dcspadJO~ uocessarios. Pa!acio do 
H.IO de Janeiro em vinte c seis de 1\Iarço de mil oi tocen
tos vinlc e nove, otavo da Indcpcmlcncia u do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\'Iagestade o Imperador, 

J}liguel Calmon du Pin· e Almeidrt, 

DECRETO -DI<~ 26 DE l\IARÇO DE 18~U. 

Revoga o Decreto de !li de Janeiro de !826 que maneia pagar 
os exemplares dos impressos ofierecidos ao Gabinete Imperial 
e ao Conselho de Estado. 

Hei por hem Ordemn·, que fique sem effeito o Decreto 
de 14 de Janeiro de 1826 qq.e manda pagar pelo Thesou
ro Publico aos administradores das differen tes typo
graphias desta Côrte a irnportancia das notas, que por 
elles a Ui forem apresentadas~ dos escriptos nas mesmas 
impressos, de que tiverem feito subir um exemplar a 
Minha Augusta Presença, e outro a cada um dos Mem
bros do Meu Conselho de Estado. 

José Clemente Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, o tenha 
assim entendido_, e faça executar com os despachos ne
cessarios. Pala cio do Rio de Janeiro em vinte e seis de 
lUarço de mil oitocentos e vinte nove, oitavo da lnde~ 
pendencia e do Imprrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperado .. 

José Clemente Pereira. 



1. 

EX Rf:ll11IYO. ~li! 

DEI':RETO-nr. 't· m: .H:nTL nr. ·182~1. 

Drclar::t as cnntliÇõt•s, C()lll que 1'11i concedida a :iiarck 1r
müos & C." autorizaç;1o para organizarem uma companllia de 
minera(Jlo n:ls Prm incia~ ele .Mato-Grosso, Coyaz o :\iinas
Crraes. 

Attendendo ao quo Me representar:nn lVIarck Ir
mãos l\: Comp., sobre a impossibilidade de formarem a 
dade para a extr<1cção ele o~ro, prata c outros quaes
sociequcr metaes em uma das Ires Províncias de Minas 
Geraes , Goyaz on Mato-Grosso, para que se acllam 
autorizados pGr Decreto de vinte e tres de Out.ubro 
do anno proximo passado, por se offcrecerem as du
vicl:-Js que aprc:;entavam sobre a verdadeira i· telligen
eia de :dg11mas elas condições, que acompanharam o 
mesmo Decreto: Hei por bem ordenar (}tW ~1s rcfér1da.., 
conclicõt•s se fiquem entendendo na conformiclade das 
dedar:açõrs, que com este h:1ixam assignad:1s por José 
Cl('mente Pereira, do .Mru Conselho, l\linbtro e Seere
tario de E~tado dos Neg-odios do Imperio. Palacio do 
Rio de Janeiro em quatro de Ahl'il ele mil oitocentos 
vinte e nove, oitavo ela Independcneia c do lrnperio. 

Com a rubrica de Sua J\hgestade o Imperaclor. 

José Clemente Pereira. 

Declaração das condiç()es a que se ref:ere o 
Decreto acima. 

La E' sentido littcral e obvio que na expressão-e seus 
socios- empregada na primeira das sobreditas con
Ll ições, se devem julga r comprehcnclidos todos os 
accionistas de qnc se compozrr a companhia que se 
fonnar; e que todos por consequencia ficarão gozando 
dos direitos, beneficios c prerogativas concedidas aos 
sobrecli los Marck, Irmãos t~ Comp. A clausuta- outros 
quaesquer rnelat~s,- que se lê na mesma condição, 
~:ompruhencle todr1s ns rnineraes em geral, com ex
(:epção súrnente do:-:. díam:mtcs. 

2.a A fa('u!dad(• CfP . ,·g·unda condição se concede á 
companhia para pot.tcl' minerar quaesqner terrenos, 
·r.ue p:rder haver d;• seus k:~itimos proprietarios, por 
i ttnlo de compra, fica sendo extensiva aos terrenos 
que a mesma companhia puder arrendar ou aforar a 
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seus propriotnrios, podendo trabalhar nestes só por si, 
ou de sociedade com os mesmos proprietarios, na fórma 
elos contraeto:) que entre si celebrarem. 

3.a A declaração que na mesma segunda condição se faz, 
de que a ex.traeção elo ouro e outros quaesquer metaes e 
pedras preciosas, não poderá ser emprehendicla nos ter
renos diamantino~ actualmente rc·conhcciclos, ou que 
para o futuro se dcscoJJrirem, sei' á entendida, quanto 
aos terrenos actualmentc reconhecidos por diamanti
nos, que a companhia nunca se poderá estabelecer 
nelles; ficando comprehondidos nes h prohibição na 
Província ele Goynz os terrenos elos districtos denomi
nados dos Pilões e Montes-Claros. Quanto, porém, 
áquelles terrenos, que para o fntctro se descobrir que 
são diamantinos, não poderá a companhia ser inhibida 
de continuar nelles os seus trabalhos mineralogicos, 
caso os tenha já principiado a esse tempo : ficando uni
camente obrigada a manifestar c entregar nas juntas ela 
fazenda respectiva os Jiaman tes que cxtrallir, os quaes 
lhe serão pagos pelos preços estabelecidos nas diversas 
administrações para os mineiros naeionaes. 

4.a A clausula ela comlição quarta, pda qual a compa~ 
nhia é obrigada a empregar nos trabalhos Lla sua mine
ração a terça parte ele braços livres~ entende-se que é 
só obrigatoria no caso de que seja possível á mesma com
panhia obter o se11 engajamento : e fica igualmente en
tendido que se acontecer que alguns dos mesmos braços 
livres se retirem~ dépois de engajados, nem por isso a 
companhia ficará prohibitla de continuar os seus traba
lhos até poder substituir a sua falta por outros. 

5. a O deposito de cento e cincoenta contos ele réis em 
fundos publicos, com que a companhia é obrigada a 
entrar nos cofres do thesouro publico, na conformidade 
da condição setima, ficará satisfeito com a entrada ele 
cento e cincoenta apolices dos mesmos fundos, de um 
conto de réis cada uma, na caixa da amortização, dando
se aos agentes ou procuradores da companhia os neces
sarios títulos, para á vista clelles poderem receber os 
juros competentes nos sr·1s vencimento.". As n1esmas 
arolices serão restituidas á companhia não só no fim 
dos vinte annos, que ella deve durar, mas igualmente 
no caso de que venha a dissolver-se antes deste prazo 
por algum motivo sobreviv( · 

6. a O prazo de clous annos esL<kde~iclo na condição 
nona {Jara dentro delles começar a companhia os seus tra
balhos mineralogicos, pena de ficar sem effei to a conces· 
são, deverá principiar a contar-se da data do Decreto, 
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que approvar as ~rcscntes declarações. Fica po!·ém en
tendido que se tera por começo tlos trabalhos mmcralo
gicos da companhia qu:.llquer acto que esta pratique 
dcntt·o do referido tempo, tendente ao seu estabeleci
mento em algumas das tres Províncias, que escolher, 
como por exemplo_, a compra ou aforamento elo terre
nos, remessa ele machinas, trabalhadores, etc. 

7.a A faeubJalle, que pela condição decima se dá a com
panhia, ele poder dtspôr livremente de todos os efiei tos 
de sua propriedade no fim dos v in to annos, que olla deve 
durar, se não fôr prorogada, flca cntonclielo que ó exten
siva ao caso em que a mesma companhia venha a dissol
ver-se antes do refericlo tempo por alg·um motivo im
pr<wisto, qualquer que elle possa vir a ser. 

8.a Fica igualmente entendido que a pena da condição 
decima primeira de que se haverá a companhia por ex· 
tincta, no caso de se provar extravio de direitos, ou falta 
de cumprimento de algumas das condições ela sua con
cessão;só poderá verificar-se, quando o extravio de di
reitos, ou a falta ele cumprimento das condições fôr 
facto dlrecto da companhia em geral, ou dos seus dirce
toros em particular, a cujo cargo estiver o governo 
economico e administra ti v o da rnesma companllia, e 
nunca quando fôr facto particular de alguns dos seus 
empregados subalternos, uma vez que se não prove con
ni vencia da companhia ou dos referidos seus directores. 

Pala cio elo Rio de Jarieiro em 4 ele Abril de 1.829.
José Clemente Pereira. 

DECRETO- DE H. DE ABRIL D.E 1829. 

Ordena que sejam logo executadas as sentenças proferidas 
contra escravos por morte feita a seus senhores. 

Tendo sido mui repetidos os homicídios perpetrados 
por escravos em seus proprios senhores, talvez pela falta 
de prompta punição, como ~xigem delictos de uma na
tureza tão grave, e qnc pu,icm até ameaçar a segurança 
publica~ e não podendo j:• :n1is os rêos comprehendiclos 
nelles fazerem-se digwJ:' '~),linha Imperial Glemencia: 
Hei por bem, Tendo ou v 1· te., o Meu Conselho de Estado, 
ordenar~ na conformidade do art. 2. o da Lei ele 1i de Se
tembro de 1826, que LoJas as sentenças proferidas contra 
escravos por morte feita a seus senhores, sejam logo 



f'Xütlllêicbs indepewlt•ntc· dn sn!Jirt•m :'t :\linha lm~wri:il 
PrPscn(:,a. As antoricbdt·s a quem o eonllf'ciml~\tto dpsle 
per-ten!'er o tenham a~sim enlendido c L1çam ('Xf':-.utar.
Palaeio do Hio de Janeiro em onz:' de Abril de 111il oito
centos Yrnte c nove, oitaYo da llltlq1enrlcncia ('do Jm
rcrio. 

Com a rubrica de S11a Map;eqade Imp1Ti:ll. 

Lucio Soares Tei.'reira rle Gouvêa. 

DECRETO -DE 2í DE ABRIL DE 1829. 

Manda cessar os effeitos do Decreto de 27 de Fevereit'O deste anno 
suspendendo na provincia de Pernarnlmco as formalidades 
constitucionaes que garantent a liberdade individual. 

Hei por hem Mand;1r cessar os eficitos do Decreto de 
vinte e sete de Fevereiro do corrente armo, que sus~ 
pendeu IJrovisoriamen te na provincia de Pernambuco 
as formalidades constituciouaes, que garantem a liber
dade in di vid ual. 

Lucia Soares Teixeira de Gouvêa, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, 
o tenha assim entendido, e faça executar com os despa
chos necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro em vinte c 
sete de Abril de mil oito vinte e nove, oitavo da In· 
dependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\Jagestade Impel'ial. 

Lucia Soares Teixeira de Gouvêa. 

DECRETO- DE 27 DE ABRIL DE {829. 

Declara sem effeito o Decreto de 27 de Fevereiro ultimo•' que 
creou uma commissão militar na ~l'ovincia de Pernambuco. 

Hei por bem ordenar, que fique sem effeito o Decreto 
datado de vinte e sete de Fevereiro deste anno, que creou 
uma com missão militar na província de Pernambuco. 
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As autoridades a quem o conhecimento deste pel'tencer 
o tenham assim entendido, e o hajam de executar.-Puço 
em vinte e sete de Abril de mil oitocentos vinte e nove, 
oitavo da lndependencia, c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joagu,im de Oliveira Alrm·es. 

DECRETO- DE ~~ DE MAIO DE :1829. 

Approva as Instrucçõcs dadas aos Com mandantes dos paquetes 
estabelecidos para a reciproca correspondencia das Províncias 
do lmperio. 

Tendo approvado as lnstrucções propostas pelo Dire· 
c.tor Geral dos Correios. Diogo Jorge de Brito, para os 
Commandantes dos paquetes e~tabeleçiclos para a reci
proca correspondencia das Províncias deste lmperio; 
Hei por bem que se obse1·vem as ditas instrucções, que 
com este baixam assignadas por José Clemente:~ Pereira, 
do Meu Conselho, Miuistro e Secretario de Estado dos 
Negocias do Imperio, e que sejam consideradas como 
parte do Regulamento da Administração Geral dos Cor
reio:;. O mesm·., Ministro e Secretario de Estado o tenha 
assim ententido, e expeça os de~pachos necessados.-Pa
lacio do Rio de Janeiro em quatorze de Maio de mil oito 
centos vinte e nove, oitavo da lndependencia e do 
Jmperio. 

Com a rubrica de Sua Mageslade Imperial. 

José Clemente Pereira. 

Jnstrueções a que •e rerere o Decreto acima. 

l~STRUCÇÕES GERAES PARA OS COl\UIANDANTES DOS PAQUETES 

QUE SAHIREM DO RlO DE JANEIRO PARA PERNAMBUCO. 

t. o O paquete sahirá deste porto no dia qur- lhe fõr 
mdicado pelo Director gel'al, em direitura á Bahia de 
Todos os Santos, aonde terá unicamente a demora neces-

- P..Y\TE 11. 3i 
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saria para o descmba rqnc de carga para. a AÜandega, 
entrega das malas no Correio, e recepção das que eleve 
conduzir p:lra Jaraguú, 0 Pernambuco, entendendo-se 
par:1. este fim com o Ailministr:.~dor (lo Coneio, e prece
dendo bcnepl:lcito do Presidente da ProvillCia, sem com
tudo exorbitar do prazo n~arcado no ~ iO~ elo regula
mento, salvoo caso do~ 10J. 

2. o Da Bahia dirigirá sua derrota para a enseada de 
Jaraguá, aonde se haverá elo mesmo mouo que na Bahia, 
seguindo depois para Pernambuco, ultimo ponto de sua 
escala para o Norte. 

3. o Chegando a Perna rn huco entr·e os dias 1 e 2 do mez, 
sahirú impreterivelmente no dia H) do mesmo, com as 
competentes malas, faz:.'ndo a dip;rcssão retrogracla na 
fórma do ~ 100; se chegar a Pernambuco entre os dias 
:H c 28sahirú no L o do mcz seguinte, e finalmente no 
caso de chegar ele 25 até o fim do mez, largará no dia 
Hi do seguinte, ficando assim proximamente preen
chida a disposição do~ 101 . 

.1. o Concorrendo dous paqnl'tes no porto de Pernam
bueo, brgará no prazo de quatro clbs o que primeiro 
houver chegado, precedendo os annuncios co:npetrntes 
tanto a respeito das mabs, como de passageiros e carga, 
ficando o outro p·1ra s~1h ir depois, no dia corrcsponden te 
á disposiç5o elo ~ 101. 

õ. o Concorrendo c1ous paquetes na Bahia, sahirá logo 
na fórma do ~ 10-'1: o que primeiro houver cllegado; e 
outro cinro dias depois. 

6. o OsCommailll;mtes, logo qne ('hegarem aos portos 
da sua esc:da, diri!dr-se-il<lo <10 Presidente da Provincia, e 
na ausencia destD á sup1Tior autoridade local, para lhe 
comllmnicar suas inslrucçues; c com a m<:xima :lnteee
dencia, e toda a pulJlic~dadc, indicarão o dia ela sahida, 
c o seu destino, nüo obstante os :mnuncios, que elevem 
fazer-sr pelas Administrnções dos Correios. 

7. o Se a conc:Jnellcia de dous paquetes tiver lugar 
na enseada de Jaragut'l, o no verão, regular-se-ha a 
sabida, co·no fica incl icado no artigo êlll te1~edcn te ; porém 
no inverno devem se!T,uir o sen ullrrior destino sem 
rdardaçãfJ, como se não existissA o encontro. 

8. o Se os Commandantf's rrceberem neste porto carga 
'para a B:1hia ou .Taraguá, estações de momentanea de
mora, d~;vcm exigir dos carregadures a paga do respe
ctivo frete n1 Ad:ninistnção dos Correios desta Côrte, 
e alli se pa..:snrá no acto d:1 rccrpção uma cautela, para 
'lhes ser restituído em caso de futuro sinistro. 

-9. o Os Commándan te·s é Officiaes dos paquetes poderão, 
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na fórma do ~ 1.29, dispôr de seu particular alojamento; 
porém quanto á recepção de passageiros só lhes é per
roi t tido admittir proprios, depois de se achar· preen
chido, para o Estado, o numero em que o paquete houver 
sido lotado. 

10. Na vespera da sahida deste porto darão conta os 
Commanuantes ao Director geral tanto do numero de 
praças que tiverem a bordo, e seus respectivos venci
mentos, como de passageiros, suas classes, e quantidade 
de carga, com a importancia do competente frete .. 

1.L No regresso dos paquetes a e~te porto são Igual
mente obt·igados a declarar ao Director geral: i. o o nu
mero de dias de viagem de uns para outros pontos, e o 
tempo de demora em cada um; 2. o o numero de pas:~a
geiros, e a carga que conduzem, ou tiverem conduzido 
de uns para outros portos da sua escala; 3. 0 o suppri
mento exigido fóra deste porto, e sua importancia; 
4. u o estado de divida de soldos em qne se achar a 
tripolação; õ. o os dias de ma nti men tos, ou e qui valente 
de rações que ainda ti ver a bordo, ou se lhe dever; 
6 o o maximo andamento do paquete com vento regular 
tanto á bolin:1, COIIIO largo, e á popa; 7. 0 se o paquete 
precisa de algum fa bl'ico, ou pintura ; 8. o se necessita des
emhal'car, ou convem mudar algum indiviiluo da guar
nicão. 

12. Apez"r de que os p1qudes vão providos de vi YC'res, 
c lTIUIIÍ!,'Õ~'S navaes para no diélS, têm ordens os Intcn~ 
dentes da Marinha para lhes assistir com o indispen
savel par;J progrcclire;n em suas commissõ1'S; e no caso 
de imprevista urgencia aecidentd, a elle~ s~ derem 
dirtgir os Gummand.1ntes 

13. Como SPja possível_, :1inda que inverosímil, que se 
reconheça algum paqtti'IC em estado de não poder 
continuar viagem do po11to da (~scala a que chegou, ou 
por totalmente 1 acapn, ou por carecer de longo, e 
dispendioso fabrico, reverlerá neste caso o respectivo 
Commandantc com toda a guarnição para cst~~ porto 
no prirneiro paqurte, quo alli passar com este destino, 
ficando o arruinado entreg-ue a~) Intendente da Ma
rinlla, ou competente autor:,idade do lugar, em que fOr 
ab:tndonado. 

14,. Ainda que o expediente dos Correios do mar e 
terra, esteja sujeito á Secretaria de Estado dos Ne
gocios do Imperio, e os paquetes ás ordens do Director 
geral, com tudo como os Commandantes são Officiacs da 
Armada_, pede a disciplina c civilidade militar que na 
antevespera da sua sahida se apresentem no quartel ge· 
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nera1 para receber as ordens do Ministro da ~farinha 
como lnspector geral della; e quando ehegarem, elevem 
dirigir ao mesmo quartel general a parte do estado da 
guarnição do na vi o, como é pratiea no set·viço. 

15. Finalmente, brevidade de viagens, cuidado no 
asseio e consnrvação do navio, execução fiel do regula
mrnto na parte que lhes diz respeito, cconomta na 
despeza do costeio, e agasalho, e civilidade com os 
passageiros, são os elementos, que servirão para con
ceituar o me ri to dos Commandan tes, e pelos quaes se 
regulará o Director geral para solicitar competente
mente a sua remoção, ou conservação nos respectivos 
commandos. 

lNSTRUCÇÕES PARA OS PAQUETES QUE SAHEl\1 DE PERNAMBUCO 
PARA O NORTE. 

§ i. o O paquete sahirá de Pernambuco no l. o do mez~ 
com prévio beneplal'ito do Presidente da Província, e 
combinação com o Administrador do Correio, e levará as· 
malas que houver para o Ceará, Piauby, Maranhão e 
Pará. O primeiro ponto da directa derrota é o Ceará, onde 
não terá mais do que a demora necess ,r·ia para o drsem
ba r que de carga para a Alfandeg·a, entrega das ma las no 
Correio, e recepção das que deve conduzir aos pontos 
acima mencionados, entendendo-se com o Administrador 
do Correio, sem comtudo exorbitar naqnella e-t1ção do 
prazo marcado no § t04 do regulamento, salvo o caso do 
~ 105. 

2. o Do Ceará dirigirá sua derrota ao rio e villa da 
Tutoia, para igualmente entt'egar e receber as compe
tentes malas, tanto na província do Piauhy, como de 
quae~quer lugares que alli concorrerem. 

3. o Da Tutoia seguirá para o Maranhão com o mesmo 
fim de entregar e receber a correspondencia; e tanto 
em um como em outro lugar se observará, quanto á 
demora, o disposto nos citados~§ t04 e iOil. 

4. o Do Maranhão fará sua derrota em direitura ao 
Pará, ultiulo porto da escalei para Oeste. 

õ. o Chegando ao Pará desde t até i O do mez sahirá 
impreterivelmente no dia 15 do mesmo, com as compe
tentes malas, passageiros, e alguma carga que se offe
recer~ fazendo a digressão retrograda na fórma do~ 103; 
se o paquete chegar de iO :•té 20 largará no dia 25; e 
finalmente se aportar do dia 20 até o tim do mez, Jargará 
no dia 5 do mez seguinte, 
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6. o Concorrfmdo dous p::~quetes no porto do Pará, 
sahirá o primdro que houver chegado no prazo pres
cripto no artigo antecedente, c o outro 10 dias depois. 

7. o Se a concurrencia de dous paquetes se verificar no 
Maranhão, ou no Ceará, largará logo na fórma do~ tO~ 
o que pl'imeiro houver che,gaclo, e o outro 5 dias depois. 

8 o Se a concurrencia tiver lugar na embocadura do 
Rio da Tutoia, devem proseguir para o seu destino na 
fórma do citado~ iOí, como se não houvesse encontro. 

9. o Os Commandantes, logo que chegarem aos portos 
da sua escala, dirigir-se-hão ao Presidente da Província, 
e na ausRncia deste á superior aut.oritltde local para lhe 
commun1e;,r suas instrucçõcs; e com a maxima antece
Jencia, e toda a publieiclade, indicarão o dia da sabida, 
e o seu destino, não obstante os annuncios, que devem 
fazer-se pelas Administrações dos Correios. 

10. s(~ os Com mandantes re(:eberern neste porto carga 
para o Ceará, Tu to ia, ou Maranhão, estações de momen
tanea demora, devem exigir dos carregadores a paga do 
respectivo frete na Administração do CoJTeio de 
PernamLuco, e alli se passará no acto da recepção uma 
cautela para lhes ser restituído em caso de futuro 
sinistro. 

li. Os Commanclantes, e Oíficiaes dos p:1quetes po
derão, na fórma llo ~ 129, dispôr de seu particular 
a loja men to ; porém quanto á r1'cepção de passageiros só 
lhes é permittillo admitt1r proprios depois de se achar 
preenchido, p:u·a o Estado, o numero, em que o paquete 
houver sido lotado. 

12. Na vesper~l ela sahida oe Pernambuco darão conta 
os Commandantes á Admi111stração do Correio (para se 
transmittir regnlarmrnte ao Director geral) tanto do 
numero de praças que tiverem a bordo, e seus respectivos 
vencimentos, como de passageiros, suas classes, e quan
ticlacle de carga, com a importaneia do competente frete. 

13. No reg-resso dos paquetes ao porto de Pl'rnarnbuco 
são igualmente~ obrigados (para o referido fim) a declarar 
á Administraeão do CorreiO: i. o o numero de dias de 
via~em dn uns para ou!ros portos, tanto na ida corno na 
volta, e o tempo ele dcrnon f'lll 1'arh u:n; 2. 0 o nunwro 
de p;JSSa,Q,eiros, c a carga que conduzirem_, on tiverem 
conduzido de uns par a outros porli os da sua escala ; 
3. 0 o supprimento rerebiuo em outros pontos, e saa · 
impo1 tan~~ia; !i. o o e.-~tado de di v iud d•• Sill'los em qu,• ~P 
achar a tripulação; 5. 0 os dias de m:mtimo,lto;-;, ou 
equivalente de rações que ainda tiver a bordo. ou sP lhe 
dever; 6. o o maxirno andamento do paquete com vento 
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re.p:ular, tanto á bolina como largo, e ·á popa; 7. o se o 
paquete precisa de algum fabríco_, ou pintura; 8. o se 
necessita drsembHcar, DU convém mudar algum indi
viduo da guarnição. Desta conta· darão uma cópia ao 
Intendente da Marinha, e com elle se entenderão quanto 
a supprimentos, e quaesqner assumptos de disciplina, 
como compl'tente autoridade, a quem devem reco~ 
nhecer, e obedecer. 

l~. Apezar de que os paquetes vão providos de viveres, 
e munições navaes para 70 dias, tem ordens os Inten
dentes da Marinha para lhes a~sistir r.om o indisprn..:avel 
para progredirem em suas com m i ssõe~; e no caso de 
imprevista urg-encia acciden tal a elles, se devem dirigir 
os Commandantes. 

HL Como seja possível, ainda que inverosímil, 
reconhecer-se em qualquer dos pontos fóra de Pernam
buco_, que o paquete não póde seguir viagem, ou por 
totalmente inrapaz, ou por carecer de longo, e dispen
dioso fabríco, se esta hypothese se realizar no Maranhão 
ou Pará, pedirá o Commandante ao Governo alguma 
embarcação do Estado, propria para continuar no 
desempenho da sua commissão, e se a não houver, 
despedirá a marinhagem, fazendo que se lhes pague o 
que se lhes dever, e regressará a Pernambuco com os 
respectivos Officiaes no primeiro paquete que passar. 
Isto porém se entenderá para o caso de ruina total, e 
condemnaçJo do navio~ pois a julgar-se por vestoria 
que ainda póde com algum fabrico prestar long-o serviço, 
então se a despeza não orçar em mais de dous terços do 
valor do navio, assistirá o Commandante com o maior 
desvelo ao seu concerto, despedindo toda ou parte da 
marinhagem como lhe parecer conveniente, attenta a 
maior ou menor demora do mesmo concerto, e a faci
lidade ou difficuldade de ter gente quando estiver 
prompto o navio. 

f6. Se porém o máo estado ou incapacidade do 
paquete se descobrir no Ceará ou Tutoia, como a viagrm 
de qual1fl1er daqurllt>s pontos para o Mal'anhào ou Pará 
é insigrdfirantP, largará log~~ par·a algum dt•stes portos, 
e St, regulará depors pelo que fica indicado no paragrapho 
anteredcnte; dt•vendo prefPrir sempre para fabrico o 
porto do Pará, por serem ali i a mão d'ubra, e as ma terias 
;.rimas mais baratas que em todo o rt~sto do Brazil. 

17. Convindo muito que as guanliçõe~ dos paquetes 
sejam, quanto fór po~sivel, resurn idas, os Commandan t_es 
regularão a seu arbítrio o numero de praç:-~.s de ma rl
nhagem, limitando-se ao puramente necessario para 
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navegar, e sem jamais exceder o que vai arbitrado na 
lo ta cão inclusa; e DOr esta ocr:asião mui to se lhes recom
men.da a diligencii1 de a ttrahir gente para a profissão 
naval, na classe de noviços ou moços, e marinheiros, 
preferindo semprn os H!hos do paiz. 

18. Quando os Commandantes chegarem a Pernam
buco~ devem partici r,ar ao Director geral, pelos paquetes 
do Sul, oS circumstandas de suas viagens ao Pará ; 
declarando se é facil ou difficil a escala pelo porto íla 
Tutoia, ou se convirá preferir alguma outra cmboeadura 
do rio Parnahiba; c C<~mmunicando-lhe se os navios que 
eommanclam têm as qualidades nccessarias para o bom 
desempenho claquclla navcga(ão, pois sendo e;;:sencial 
que todos sejam de muito bom andamento á bolina, será 
logo substituído por outro o que não tiver· essa indis
pensavel qualidade. Igualmente lhe enviarão os diarios 
de sua navegação para delles ex trahir, o compilar as 
observações meteorologicas, de que ha pequena copia. 

·19. Ainda que o Intendente da Marinha, Jogo que se 
recorra a elle, ha de immediatamente prover sobre os 
meios precisos para o regular estabelecimento desta 
Divisão de paquetes, todavia os Commandantes se 
cot'responderão com o Di reetor g-eral em todos os 
assumptos de serviço tendentes a aperfeiçoar o mesmo 
estabelecimento. 

20. Finalmente, brevidade de viagens. cuidado no 
asseio, c conscrvJção do navio, execução fiel do regula
mento na parte que lhes diz respeito, economia na 
clespeza do costeio, e agasalho, e civilidade com os 
passageiros, são os elementos, que servirão para 
conceituar o merito dos Com mandantes, c pelos quaes 
se reg·ulará o Director geral para solicitar competente
mente a sua remoção, ou conservação nos respectivos 
commandos. 

MAXIl\10 DA LOTAÇÃO DE mi PAQUETE DE PERNA~IBUCO PARA 
O PARÁ. 

Cominandante............... • . . . . • . . . • . . . . . • . . l 
Official immediato.. . • . • . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . • l 
Esc ri vão. . . . . . . . ... ·. . . . • . . . . . . • . • . . . . . . • . . . • . . :l 
Mestre. . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • • . • . • . . • • . l 
Guardião, ou marinheiro arvorado................ t 
Carpinteiro.............. • • • • . . • . • • . . • • . . . . . • . . . l 
Cosinheiro. • • . . • • . . . . . . • . • . . . . • . . • • . • . • • • • . • • • • • . l 
Criados ..................... , ............ ~······· 3 
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Primeiros marinheiros .••............•.•...... o. o 6 
Segundos di tos. o •• o • o o o • o., o o • o o •• o o •••• o • • • • • • • • i 
Grumetes ..•.. , o •••••••••• o o •• o o o. o •••• o • • • • • • • • 4 

Todas as praças que excederem a esta lotação devem 
desembarcar; e os paquetes não andarão armados em 
guerra. 

INSTRUCÇÕES GERAES PARA OS COMMANDANTES DOS PAQUETES 
QUE SAHIREMDO RIO DE JANEIRO PARA SANTA CATHARINA. 

~ {.Q O paquete sahirá deste porto no dia que lhe fdr 
indicado pelo Director- geral, em direitura ao de Santos, 
aonde terâ unicamente a demora necessaria para o 
desembarque de carg·a para a Alfandeg:1, entrega das 
malas no Correio, e fP,Cepção das que deve receber para 
s~nta f!athnrina t1 Porto Alegre, entendendo .. se para este 
fim com o Administrador do Cor·reio, e com o Comman· 
dante da praça ou distrieto, sem com tudo exorbitar do 
prazo marcado no ~ tO~ do regulamento, sal v o o caso 

· do§ 105. 
§ 2. 0 De Santos dirigirá sua derrota para Santa Catha

rina, ultimo ponto da sua escala pan o Sul. 
§ 3.° Chegando a SanLa Catharina entre os dias i e 

11 do mez, sahirá impreterivelmente no dia f5 do 
mesmo, com as competentes malas, fazendo a digressão 
retrograda na fórma do ~ 100; se ..:hegar a Santa Ca
tharina entre os dias H e 26 sahirá no dia L o do mez 
seguinte; e finalmente no caso de chegar de 26 até o 
fim do mez, largará no dia 15 do seguinte, ficando assim 
proximamente preenr.hida a disposição do§ 101. 

§ 4.° Concorrendo dons paquetes no porto de Santa 
Catharína, largará no prazo de quatro dias o que pl'i
llf\iro houver chegado, precedencio os annuncios com· 
petentes tanto a respeito das malas, como de passageiros 
e carga, ficando o outro para sahir depois, no dia corres
pondent,, á disposição do § fOI. 

§ õ. o Concorrendo dous paquetes no porto de Santos 
sahirá logo na fórma do§ 10~ o que primeiro houver 
chegado. e o outro quatro dias depois. 

§ 6. o Os Com mandantes, logo que chegarem aos portos 
da sua escala, dirigir-se-hão ao Presidente da Pl'ovincia, 
e na ausencia deste á superior autoridade local, para 
lhe communicar suas instrucções, e com a maxima 
antecedencitt~ ~ toda a publicidadet indicarão o dia da 
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sabida, e o seu dPstino, não obstrmte os annuncios, que 
devem fazer-se pelas Administrações dos Correios. 

~ 7. o Se os Commandantes receberem neste porto 
carga para Santos, estação de momentanea demora, 
devem exigir dos carregadores a paga do respectivo frete
na Administração dos Correios desta Córtc, e alli se: 
passará, no acto da recepção, uma cautela, para lhes ser 
restituido no caso de futuro sinistro. 

~ 8. o Os Commandan tese O!llciaes dos paquetes po
derão, n3 fórma do ~ 129 dispór de seu particular aloja
mento: porém quanto á recepção de p:Jssagcii'O:::. ~ó lhes 
é permittido admittir proprios, depois de se achar pre
enchido, para o Estado, o numero em que o paquete 
houver sido lotado. 

~ 9. o Na vespt-•ra da sahida deste porto darão conta 
os Com mandantes ao Director ger<tl, tan lo do numero 
de pr·aças que tivflrem a bordo e seus respectivos venci .. 
mentos, como de passagril'os, suas classPs, e quantidade 
de ''arga, com a impor·tancia do compelen te frett~. 

~ tO. No regr·esso dos paquetes u estP porto são i~ual· 
mente obrigados a declar·a r ao Director geral : i. 0 o 
numero de dias de viagem d'uns para outr·os pontos, e 
o tempo de demora em cada um; 2. o o numero de pas
sageiros, e a carga que conduzem, ou tiverem conduzido 
d'uns para outro~ pontos da sua escala~ 3 o o supprimento 
exigido fóra deste pol'to, e sua importancia: 4. 0 o eqtado 
de divida de soldo em que se achar a tripolação; 5. o os 
dias de mantimento, ou equivalente de rações que ainda 
tiver ::1 bordo ou se lhe dever; 6. 0 o maximo andamento 
do paquete com vento regular tanto á bolina, como 
largo, e á poupa; 7. o se o paquete precisa de algum 
fabrico ou pintura: 8. o se necessita dt"sembarcar, ou 
convem mudar algum individuo da guarnição. 

§ H. Apeza r de que os paquetes vão providos de 
vi veres e munições navaes para 40 dias, tem ordens os 
Intendentes da Marinha~ para lhes assistir com o indis· 
pensavel para progredirem em suas commissões, e no 
caso de imprevista urgencia accidental, a clles se devem 
dirigir os Comnnndantes. 

~ 12. Como sl'ja po~sivel, ainda qne in'.-erosimil, que 
se reconht·ça :tlgum paquete em estado de não poder 
continuar viagem do porto da escala a que chegou, ou 
por totalmente incapaz, ou por carecer de longo e dis
pendioso fabrico, reverterá nesse caso o respectivo 
Commandante com toda a guarnição para este porto, no 
primeiro paquete que alli passar com es~edístino, ficando 
o arruinado entregue ao Intendente da Marinha, ou 

-- PARTE 11. 

~./ 
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competente autoridade do lugar~ em que fór abando
nado . 

. ~ 13. Ainda que o expediente dos Correios de mar e 
terra, esteja sujeito á Secretaria de E.:;tallo elos ~eQ'ocios 
do Imprrio, e os paf}urtes ás ordens do Director g·cral, 
comtudo como os Commandantes são Oiiiciaes da Ar
ffiê1da, pede a disciplina e civilidadA militar quo na 
antevcspera da sua sallida se apl'(~sentem no qnartcl 
general para recdJer as ordens do Mini~tro ela Marinha 
como Inspector geral dl'lla; c quando chegarem devem 
dirigir ao ml'smo quartel general a p:~rte do cst:J.do da 
guarnição do navio; como é pratica no serviço. 

~ 14. Finalmente~ brevidade ele viagens, cuidado no 
asseio e conservação do navio, exccuçüo flel do regub
mento na parte que lhes diz respeito, economia na 
despez:t do costeio, e agasalho e civil idade com os passa
geiros. são os elementos que servirão para conceituar 
o merilo dos Commamlantes, e pelos quaes se regulará 
o Dire.ctor geral para solicitar competentemente a sua 
remoção ou conservação nos respectivos commandos. 

Pa h cio do Rio de Janeiro em 14 de .Maio de 1829.
José Clemente Pereira. 

DECRETO-DE 22 DE MAIO DE 1829. 

Eleva a 400~000 annuaes o ordenado do Professor do ensino 
mutuo da capital da \Província do Espírito Santo. 

Attendendo ao que Me representou José Joaquim de 
Almeida Ribeiro, e Approvando a Resolução do Con
selho do Governo da Província do Espiri to Santo : Hei 
por bem Fazrr-lhe mercê de elevar a 4008000 o orde
nado que percebe como Professor do ensino mutuo da 
cidade da Victoria. 
, Migurl Calmon du Pin e Almeida~ do Meu Conselho, 
Ministro e Se Tetario ele Estado dos Negocias da Fa
zenda, e Presidente do Thcsouro Publico, o tt•nha assim 
entendido e faça executar com os despachos nt•eessarim. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e dous de Maio de 
mil oitocentos vinte e nove, oitavo da Independencia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua .Magestade o Imperador. 

Miguel Calmon d·u Pin e Almeida. 

\'.fi:FIJAP~ 
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DECRETO- DE 15 DE JUNHO DE 1829. 

Crêa uma commissão para examinar o estado das Repartições 
militares e civis do Exercito na Província do lHo Grande do 
Sul pelo que respeita á contabilidade de caJa uma dellas. 

Sendo-Me presente o estado de confusão em que se 
acham as repartiçõr\s miltlares, e civis elo Exercito, na 
Província do Rio Grande de S. Pedro do Sul, pelo que 
respeita á contabilidade de cada uma dellas, e fazen
do-se indispensavel examinar eserupulosamente quaes 
sejam as cau~as, que a tem motivado, a fim de se pro
ceder as convenientes reforma:~, e evitar-se o:.; abl.lsos 
que tem havido na flscalisação ela Fazenda Publica : Hei 
por bem crear, para este cffeito. uma commissão, que 
será composta do Marechal de Campo Governador das 
Armas da referida Província, Manoel Jor~e Uodrip;ues, 
do Marechal de Campo Bento CorTêa da Camara, do Co
ronel Francisco de Castro Matutino Pitta, do Commis
sario Pagador da Thesouraria das Tropas, Jacomo da 
Silva Arêas, e do Commi~sario do Exercito, Clemente de 
Mello Pereira de Sarnprlio ; a qual se regula r á pelas 
Instrucções, que eom este baixam, assignadas p;lo meu 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra, 
e fará subir á minha Augusta Presença o resultado de 
suas averiguações; propondo-Me ao mesmo tempo as 
reformas e melhoramentos que convem fazer-se em os 
differentcs ramos das mencionadas repartições, e indi
cando os meios mais apropriados e conducentes a esta
belecer o systema de eeonomia tão ueces:-;ario nas 
actuaes circumstancias. E para que a referida com~ 
missão não encontre embaraço algum no desempenho 
dos seus trabalhos. Mando a todas as Autoridades da so
bredita Província do Rio Grande de S. Pedro hajam de 
facilitar-lhe todos os meios, e prestar-lhe todos os aa
xilios de que possa carecer para a pontual ·execução 
destas minhas imperiaes determinações. 

Joaquim de Oliveira Alvares, do Meu Conselho, Mi~ 
nistro e Secretuio de Estado dos Negocias da Guerra 
o tenha asssim enlendido e faça executar, expedind~ 
os eonvenienteQ despachos. Paço em quinze de Júnho 
de mil oitocentos vinte e nove, oitavo da Indepen
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Impe.rador. 

Joaquim de Oliveira Alvares .. 
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lnstrucções a que se ret·ere o Decreto acima. 

Cumpre á commis:.:ão : 
Lo Examinar e legalisar a divida do Exercito pelo 

que respei La a soldos~ gratificações, et:lpas, ferra~ns, 
fardamentos e transportes desde o l." de Janeiro de 
1826. 

2. 0 Entrar n0 perfeito conhecimento do que s:) re
cebeu pdas differentr,s repartiçõ1~s militares e civis da 
Província, em dinheiro, e em cffeitns, desde a referida 
época. do que, c da maneira por que se efiectivamente 
distribuiu :.~o Exerci to. 

3. o l11vestigar os motivos pot· que se não pagou e 
municiou regularmente o Ex,·rcito ~ porque a alguns 
corpos se ficou devendo muito mais de um anno, e a 
outros só al,!!uns mezes, e emfim porque se apresen
taram na Cdrte Officiaes inteiramente pagos, e satis
feitos de srus vencimtntos. 

~.o Indagar porque se desviaram e distrahil'am as 
sommas destinadas ao pagamento e fornecimrnto do 
Exercito effectivamente em campanha; para se saldarem 
dividas, como as do Exercito Pacificador e outras muito 
mais antigas. 

Õ. 0 Examinar porqm' se não executou litteralmente o 
disposto no Decreto de 28 de l\f~1rço de 18tõ; forne
cendo-se maior numero de cavallos t.Je pessôa, bPstas de 
bagagem, rações de forragens, de etapJs e de gratifi
cações do que alli se detPrmina. 

6. o E emlim porque se não distribuíam munições, e 
fardamentos á Tropa, haventlo-os nos armazens e nos 
deposilos. 

7. o A com missão forma lisará relações exactas dos 
Officiaes empregados na Província, tanto nas reparti
ções propriamente militare~, como nas civis do Exer
cito, declarando os seus diplomas, vencimentos e lega
lidade delles. 

8. o Igualmente relélções dr fardamento, armamento~ 
equipamento, munições dt~ boca e gut~rra, existrntes 
tanto nos deposito:-; e armaz~~ns, como entregnes aos 
corpos; declarando tanto o que sn acha em hom como 
em máo estado ; o que ainda ad mi ttr. concet·to, e aonde 
este se deverá effe ·t uar, e em fim o que já o não admitle, 
e o deslino que se lhe póde ou d•·ve dar. 

9. 0 Deverá declarar o estado ua c'aValhada, boiada e 
carretame do Exercito, e os 111eios de a melhorar, de 
augmentar e de conservar sempre disponivel. 
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10. E t1nalmente apresentar o estado tlo Trem~. srus 
abusos e mPlhora mentos de que póde ser suscepti vel ; 
as officinas qut~ se devem conservar·, modificar ou sup
primil·~ conforme o syslema economiro adoptado pelo 
Governo. 

Paço em Ui tle Junho de 1.82}).-.Toaquim de Oliveira 
Alvares. 

DECRETO-DE 20 DE JUNHO DE 1829. 

Revoga o Decreto do !. o de ~Iarço de !823 que creou a Escola 
Normal do ensino mutuo nesta Côrte. 

Sendo actualmente desnecessaria a Escola Normal do 
ensino mutuo que fui servido crear nesta Córte por De
creto do 1. 0 de M<~rço de 1823, por se acharem cinco em 
exercício : Hei por bem ex tinguil-a. 

José Clemente Pereira, do Meu Cnnselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negoeios do lmperio, o tenha 
assim entendido e faça executar em os despacho~ ne
cessarios. Palacio do Hio de Janeiro em vinte de Junho 
de mil oitocentos vinte c nove, oitavo da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 

DECRETO- DE i8 DE JULHO DE 1829. 

Corrige o erro typographico que se nota no art. 2.0 §H n. o i 
da Carta de Lei de 22 de Setembro de !828. 

Hei por bem Dedarar que no artigo segundo para· 
grapho onze numero dous da Carta de Ld de vinte e dous 
de Setembro do anno passado - se deve ler - Propos
ta dos Prelados- e não U.esposta, como por engano da 
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typographia se acha escripto nos extlmplares~ que cor
rem impressos. 

Lucio Soares Teixeira de Gouvt~a, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em dezoito de Julho de mil oitocentos 
vinte e nove, oitavo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade Imperial. 

Lucia Soares Teixeira de Gouvêa. 

DECRETO- DE 27 DE JULHO DE 1829. 

Concede aos Conselheiros de Estado o uso das Armas Imperiaes, 
com a Corôa Imperial sobreposta nas mangas das farc!ás do 
seu uniforme, sendo este semelhante ao dos Camaristas. 

Hei por bem Ordenar que os Conselheiros dr, Estado 
usem, como clistinctivo do seu emprego, do timbre das 
Armas da Minha Imperial C'1~:1, L;oroado com a Coróa 
Imperial nas mangas das fardas do seu uniforme, em 
tudo o mais ignat ao dos meus Camaristas. 

José Clonwnte PereirJ, do Meu Conselho, Mi11istro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, o tenha 

· assim entendido, e expeça os despachos necessarios. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e sete de Julho de mil 
oitocentos vinte e nove, oitavo da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Irnperad o r. 

José Clemente Pereira. 
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CARTA DE LEI- DE 30 DE JL'LHO DE !829. 

Ratifica o tratado de casamento de Sua Magestade o Impera
dor o Senlwr Dom Pedro I com Sua :Magestade a Imperatriz 
a Senhora Dona Ame lia. 

Em Nome da Santissima e In- Au Nom de la Tres Sainte et 
divisível Trindade. Indivisible Trinité. 

(Traducção.) 

Saibam todos quantos virem 
o presente contracto de casa
mento que, havendo Sua Ma
gestade o Imperador do Brazil 
pedido em casamento á Sero
nissima Duqueza de Leuchten
berg sua muito amada filha a 
Serenissima Princeza Amelia 
Augusta Eugenia, Princeza de 
LeuchtenlJerg e d'Eichst::cdt, fo
ram encarregados da missão de 
estipular e concluir as Conven
ções .natrimoniaes; a saber: 
por parte de Sua Magestade o 
Imperador do Brazil, o illus
trissimo c excellentissimo se
nhor Felisberto Caldeira Brant, 
.Marquez de Barbacena, Senador 
do Irnperio, Gentil-Homem da 
Camara ele Sua I\Iagostade Im
perial, .l\Jarecllal no Exercito, e 
Grã Cruz oa;Orclem Imperial do 
Cruzeiro do Sul e da Corôa de 
Ferro d'Austria; e por parte de 
Sua Alteza Real a Duqueza de 
LeuchtenJJerg, o Senhor Caval
leiro Nicoláo Luiz Planat de Ja 
Faye, Tenente Coronel no Exer
cito de Sua .Magestade EI-Rei de 
Baviera, Gentil-Homem da Côr
te de Sua Di ta Alteza Real, 
Official da Real Ordem da Le
gião de Honra, Ca valleiro da 
Ordem do .Merito C i vil da Corôa 
de Baviera e da Real Ordem 
da Espada da Suecia; os abaixo 
assignados munirlos dos Poderes 

Soi t notoire à tons ceux qui 
Ie présent Contrat de .Mariage 
verront : que comme Sa l\Úl
jesté l'Empereur du Brésil a 
demandé en mariage à Ia Séré
nissime Duchesse de Leuch
tenberg Sa filie bien-aimée, 
la Sérénissime Princesse Amé
lie Auguste Eugénie, Princesse 
de Lcurhtenberg etd'Eichstred t, 
et que la mission de stipuler 
et arrêter Ies Conventions ma
trimoniales a été confiée de la 
part de Sa l\lajesté Impériale 
au tres illustre et trés exce!
Jent Seigneur Felisberto Cal
deiea Brant, l\larquis de Barba
cena, Sénatcur de l'Empire, 
Gentillwmme de la Chambre de 
Sa J\Iajesté lrnpérialc, .Marécllal 
General de ses Armées et Grand 
Cordon de l'Ordre Impérial de 
Ia Grande Croix du Sud, et de 
cclui ele la Couronne de fer 
d'Autriche; Et de lapart de Son 
Altessc Royale la Ducllesse de 
Leuchtenherg à .Monsieur le 
Chcvalier Nicolas Louis Planat 
de la Faye, Lieutenant Colonel 
dans l'Armée de Sa Majesté le 
Roi de Baviere, GentillJOmme 
ele Cour de Sa dite Altesse Roya
le, Ofticier de l'Ordre Royal de 
la Légion d'honneur, Chevalier 
de l'Ordre du mérite civil de 
la Couronne de Ba viere, et de 
I'Ordre Royal de I'Epée de Sue-



para este efieito ncccssario::, de; les soussignés, munis dcs 
convieram nos segnintes ar- pouvoirs nécessaires à cet effet, 
tigos: sont convenus des Articles sui-

vants: 
ARTIGO I. ARTICLE I. 

O casamento será celebrado Lc mariage sera. célébré :'t 
em Munich entre a Serenissima l\Iunich entre la Sérénissimc 
Princeza Amelia Augusta Eu
genia, Princeza de Lcucbten
berg e d'Eicbstredt, e o Repre
sentante de Sua Magestade o 
Imperador do Brazil, sob con
dição de que Sua Dita Magestade 
ratificará e consummará em 
pessôa este casamento, segundo 
a fórma prescripta pelos sagra
dos Canones da Igreja Catholica 
Apostolica, Romana, logo que 
chegue Sua Augusta Esposa ao 
Rio de Janeiro. 

ARTIGO H. 

Logo depois da celebração 
deste casamento, a Serenissima 
Princeza tornará o titulo de 
Imperatriz do Brazil, e partirá 
para o porto de Ostende, onde 
embarcará, acompanhada do 
seu devido sequito, a bordo da 
esquadra destinada a conduzil-a 
ao Brazil, devendo todos os 
gastos de sua viagem tanto por 
mar como por terra correr por 
conta de sua Magestade o Im
perador do Brazil. 

ARTIGO 111. 

Princesse Amélie Auguste En· 
génie, Princesse de Leucllten
berg et d'Eichstmdt et lo Repré
sentant de Sa 1\lajesté l'Em
pereur du Brésil, à condition 
qu'Elle ratifiera et accomplira 
en personne ce mariage, suivant 
la forme prescrite par les sa
crés canons de l'Eglise Catho
Iique, Apostolique et Romaine, 
au moment de l'arrivée de Son 
Auguste Epouse à Rio de Ja
neiro. 

ARTICLE H. 

Lors de la célébration de ce 
mariage, la Sérénissime Prin· 
cesse prendra le titre d'lrnpé
ratrice du Brésil, et partira. 
pour le Port d'Ostende ou Elle 
s'embarquera avec toyt Ie Cor
tége convenable, sur l'escadre 
qui est destinée à La transportar 
au Brésil ; et tous Ies frais de 
son voyage, tant par terre que 
par mer, seront à la charge de 
Sa Majesté l'Empereur du Bré
siJ. 

ARTICLE 111. 

Sua Alteza Real a Duqueza de Son AI tesse Royale la Duchesse 
Leuchtenberg obriga-se a dar de Leuchtenberg s'oblige à con
em dote á sua filha a Serenis- stituer en dot à la Sérénissime 
sima Princeza Amelia Augusta Princesse Amélie Auguste Eu
Eugenia, por conta da quota génie, sa. filie, sur la quote-pal't 
parte que lhe couber na herança qui i ui reviendra de la Succes
de seu fallecido pai o Serenis- sion de feu son Pêre Ie Sérénis
simo Duque de Leuchtenberg, a sime Duc de Leuchtenberg, la 
somma de 200.000 florins do somme de deux cent mille 
lmperio, e bem assim a fornecer florins d'Empire, ainsi qu'à 
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á sobredita Princeza as joias, 
pedras preciosas e outros ob
jectos semelhantes necessarios 
ao seu adornú e uso, devendo a 
importancia do dote ser en
tregue ao Commissario de Sua 
:Magestadc Imperial an tos da 
ceremonia do casamento, do 
modo seguinte; a saber: metade 
em dinheiro de contado, c a 
outra metade em uma ordem 
sobre uma casa bancaria de 
Paris, paga vel ao termo de um 
anno. 

ARTIGO IV. 

A sobredita som ma de 200.000 
florins será empregada em 
fundos da divida publica do 
Brazil, ou de outra qualquer 
maneira que se julgar igual
mente boa e solida, com a con
dição de que os juros respectivos 
serão annualmente accumu
lados ao capital, caso Sua Ma
gestade a Imperatriz não queira 
empregai-osde outra fórma. 

ARTIGO V. 

Como a fortuna particular de 
Sua Magestade a Imperatriz 
consta de bens moveis e im
moveis que lhe caberão por 
herança de Sua Alteza Real o 
Príncipe seu fallecido pai, 
conveiu-se em que a livre dis
posição, gozo e administração 
desses bens particulares ficam 
expressamente reservados a Sua 
Magestade a Imperatriz, com a 
clausula, de que, não os poderá 
alienar, se tiver filhos. 

ARTIGO VI. 

pourvoir la susdite Princcsse 
du trousseau des bijoux, pier
reries et autres objets sem
blablos t[lÜ scront nécossaires 
pour sa parure ct son usage, le 
montant de la dot devant être 
remis au Commi~saire de Sa 

l\Iajesté lmpérlale avant la cé
rémonie du mariage, de la 
maniere suivante, savoir : 
moitl6 en argent comptant, et 
moitié en une assignation sur 
une maison de Banque de Paris, 
payable au bout d'une année. 

ARTICLE IV. 

La dite somme de deux cent 
mille florins sera placée á in· 
terét dans 1cs fonds de la dette 
publique du Brósil ou de toute 
autre maniere jugée également 
honne et solide, à condition que 
les intérêts respectiis seront 
annuel!ement accumulés au 
capital, dans le cas que Sa 1\la
jesté l'Impératrice ne veuille 
pas les employer autrement. 

ARTICLE V. 

Comme la fortune particu
liere de Sa :Majesté l'lmpéra
tricc se compose des biens 
meubles et irnmeub1es qui lui 
reviendront dans la succession 
de feu Son Altesse Royale le 
Prince son Pere, il a étó stipulé 
que la libre disposition, jouis
sance et administration de cette 
fortune particuliere reste ex
pressément reservée à Sa Ma· 
jesté l'Impératrice à condition 
que dans Ie cas ou Elle aurait 
des enfants, Elle ne pourra 
l'aliéner. 

ARTICLE VI. 

Sua Magestade a Imperatriz Sa Majesté I'Impératrice aura 
terá o direito de nomear todos le droit de nommer tous les 

- PARTE li. 26 
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os criados, damas e empregados officiers, dames et employés 
dd sua côrte e de sua casa, de sa Cour et de sa maison, 
devendo os respectivos g·astos et leurs traitements respectifs 
correr por conta da mesma resteront à sa charge. 
Senhora. 

ARTIGO VII. 

Até que a dotação de Sua 
Magestade a Imperatriz seja 
definitivamente fixada pela As
sembléa Legislativa do Brazil, 
em execução do art. :1.08 da 
.Constituição do Imperio e do 
art. 2. o da Lei de H de Agosto 
de 1827, Sua Magestadelmperial 
receberá annualmente do The
souro PUblico a som ma., de cem 
contos de réis marcada provi
soriamente pela sobredita Lei; 
e Sua Magestade a Imperatriz 
gozará durante todo o tempo do 
seu casamento, do dote defini
tivo que lhe fôr concedido. 

ARTIGO VIII. 

Se este casamento se dis
solver pelo falleéimento de seu 
Augusto Esposo; Sua Magestade 
a Imperàtriz receberá em vez 
do õote mencionado no prece
dente artigo, a pensão que a 
Assembléa Geral do Brazil lhe 
arbitrar. 

ARTIGO IX. 

No caso de haverem filhos 
deste matrlmonio, e Sua Ma
gestade a Imperatriz e seus fi
lhos sobreviverem a Sua Ma
gestade o Imperador, metade de 
todos os bens moveis e immo
vels pertencentes ao Imperador 
segundo a partilha dos bens de 
que elle gozou em communhão 
com Sua Magestade a. Impera· 

ARTICLE VII. 

Jusqu'à ce que Ia dotation de 
Sa Majesté l'fmpératrice soit 
fixée définitivement par l'As
semblée Legislative du Btésil, 
en exécution de l'article 108 
de la Constitution del'Empire 
et de l'article 2 de la Loi du 
H Aoút 1827, Sa Majesté Im
périale recevra annuellement 
du Tresor Public, la sornme de 
cent contos de réis, qui a été 
assignée provisoirement par lâ 
susdite Loi; et Sa l\tajesté l'Im
pératrice jouira pendant toute 
la durée du mariage, de lá 
dotation définitive qui lui serà 
aécordée. 

AR TICLE VIII. 

Si ce marlage vient à être 
dissous par I e prédéces de Son 
Auguste Epoux, Sa l\Iajesté 
l'Impératrice recevra au lieu 
de la dotation mentionnée dans 
l'article précédent, celle qui 
lui sera consti tuée en douaire 
par l' Assemblée Legisla tive du 
Brésil. 

ARTICLE IX. 

En cas qu'il y ait des enfants 
issus de ce 1it1 et que Sa l\Iajesté 
l'Impéra trice ainsi que ses en
fants survivent à Sa Majesté 
l'Empereur, la moitié de tous 
les biens meubles et immeu
bles appartenant à l'Empereur, 
d'apres le partage de la com
munauté de feue l'Impératrice 
Léopoldifie, de glorieuse mé .. 
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triz D. Leopoldina, de gloriosa 
memorla; e de todos os adqui
ridos posteriormente á excep
ção dos que compuern o do
mínio da Corôa , segundo o 
art. HiJ da Constituição do 
Brazil, será adjudleada, em 
plena propriedade, á Augusta 
Viuvà, stib a condiçãb de que 
nild poderá dispôr dessà lhe..; 
tade, t1em alienai-a, mas tão 
sórnente gozar; dtitante sna 
vida, dos rendimentos·annuacs 
dos ditos bens, assim como dos 
juros do capital accumulado do 
dote, se Süà l\Iagestade deixar 
o Brazil '3 fôr estabelecer a sua 
residencia fóra do lmperio; a 
mesma porção dos mcnciorüuios 
bens do Imperador pertencerá 
em plena propried:.tdc c sem 
restricção a Sua J\lagestade a 
Imperatrir. no caso em que Sua 
Magestade o Imperador venha a 
morrer tendo tido deste casa
mento filhos que hajam f;lllc
cido antes delle. 

ARTIGO X. 

Acontecendo que Suá Ma
gestade a Imperatríz não tenha 
descendencia c que sobreviva :l 
Seu Augusto Esposo, terá unica
mente direito á terça parte dos 
bens pertencentes ao imperador, 
na fórma qi~e se acha explir:acia 
no artigo precedente, dos quacs 
poderá dispô r livremente, assim 
como da totalidade do capital 
accumulado do dote, quér resi
da no Brazil, quér vá estabe
lecer sua residencia cin qn:1l
quer paiz estrangeiro. 

ARTIGO XI. 

molre, et de tons ceux acquis 
postérieurernent, à l'exception 
do ceux qui composent le do
maine de la Couronue aux 
termes de l'articlc Ha de la 
Constitution brésilienne, sera 
adjugée en toute propriété à 
l'Auguste Veuve, sous la con
dition qu'Elle ne pourra pas en 
disposer ni l'aliéner; et qu'El1e 
aura seulement, sa vie durant, 
I~ jouissrlhce eles revenus án
nuels de ces biens ainsi que 
des intérêts du capibtl accu
mulé de la dot, si Elle quitte le 
Brésil, et vá rósidêt ailleurs; 
la même portion des dits bicns 
de l'Ernpereur scra dévolue 
en toute propriéfé, et sans 
rrstrlction, à Sa ~Iajesté i;lm
pératrice, dans le cas ou Sa 
l\Iajrsté l'Empercur viendrait à 
m.ourir, ayant eu dB ce ma
ri:1ge des enfants qui seraient 
dêcédés avant lui. 

ARTICLE X. 

S;ií arrive que Sa Majesté 
Jitrnperatrice n'ait point dé pos
tédté, et qu'.Eile survive à Son 
Auguste Epoux, Ellc aura droit 
uniqnement au tiers des JJiens 
apiJartenant à l'Empereur, c1e 
la maniete expliqliée dans i'at'
ticlc précédent, c1ontEllé pourra 
dlsposer iibrernent, do même 
que de la totalité du capital 
accnmulé de la clot, soit qu'Elle 
reste au Brésil ou qu'Eile aille 
résider dans uh páys étraiigcr 
qnelcOJique. 

ARTICLE XI. 

Se o fallecJmento de Sua dita Si le déces de Sa dite Majesté 
Magestade Imperial preceder ao Impérial précéde celui de l'Em· 
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do Imperador, e se deixar des
cendentes, será a sua herança 
repartida em partes iguaes , 
entre Seu Augusto Esposo e 
seus filhos, segundo as leis 
brazileiras. Mas se fallecer 
tendo tido filhos que hajam 
morrido antes d'Ella, a herança 
será dividida em duas partes 
iguaes, pertencendo uma a Sua 
Magestade o Imperador e a outra 
ao herdeiro que Sua Magestade 
a Imperatriz tiver instituido 
em seu testamento. 

ARTIGO XII. 

Nos dous casos de morte, sem 
descendencia e ab intestato a 
herança de Sua l\Iagestade A Im
peratriz será devolvida, segun
do as leis do seu Paiz natal, aos 
seus herdeiros ascendentes ou 
collateraes que lhe sobrevivam, 
com deducção de uma terça 
parte , que ficará pertencendo a 
.Sua Magestade o Imperador. 

ARTIGO XIII. 

Continuando Sua l\Iagestade 
a Imperatriz, ainda depois de 
viuva, a residir no Brazil, terá 
a opção de habitar o Paço Im
perial ou uma outra casa con
venientemente mobiliada e for
necida de baixella7 roupa e ca
vaiJariças necessarias à custa 
do successor de seu Augusto Es
poso. 

ARTIGO XIV. 

Todas as vantagens concedi
das a Sua Magestade a Impera
triz nos precedentes artigos ser
lhe-hão garantidas desde o mo
mento da celebração do seu 
casamento na Europa, ainda 
mesmo no caso (que Deus não 

pereur, et si Elle laisse des 
enfants, sa succession sera par

tagée également entre Son Au
guste Epoux et ses enfan ts, selon 
les I ois d u Brésil. Mais si Elle 
meurt ayant eu des enfants qui 
soient prédécêdés, Ia succes~ion 
sera divisée en deux parts éga
les dont l'une appartiendra à 
Sa l\Iajesté l'Empereur, et l'autre 
à l'héritier qu'Elle aura institué 
dans son testament. 

ARTICLE XII. 

Dans les deux cas de mort, 
sans postérité et ab intestato, la 
succession de Sa Majesté l'Im
pératrice sera dévolue, suivant 
Ies !ois de son pays natal, à ses 
heritiers ascendants ou colla
teraux survivants, avec déduc
tion du tiers qui sera déféré à 
Sa Majesté l'Empereur • 

ARTICLE XIII. 

Continuant à résider au Bré
sil dans l'état de veuvage, Sa 
Majesté l'Impératrice aura l'op
tion de log~r a u Palais Impérial 
ou dans une autre maison con
venablement meublée et four
nie de vaisselle, linge et écurie 
necessaires, aux frais du suc
cesseúr de Son Auguste Epoux. 

ARTICLE XIV. 

Tous les avantages accordés 
à Sa Majesté l'Impératrice dans 
Ies articles précédents lui se
ront assurés dês le moment de 
la célébration de son mariage 
en Europe, et même dans le 
cas (que Dieu veuille éloigner) 
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permitta) de morrer o Impera- du déces de l'Empereur avant 
dor antes da consummação do la consommation du mariage. 
matrimonio. 

ARTIGO XV. 

O presente contracto de casa
mrnto srrá ratificado por Sn:\ 
:MagestndP. o Impr>rador do nra
zil, e o rxrmpl;1r desta ratifi
cação em boa e devida fórma 
será remettido á Serenissima 
Duqueza de Leuchtenberg no 
p~·azo de seis mezes, a contar 
do dia da assignatura deste 
acto. 

Em fé do que, os abaixo as
signados assignaram o presente 
contracto e lhe puzeram o sello 
de suas Armas. 

Feito em Canterbury, em 
trinta de 1\laio de mil oitocentos 
e vinte e nove. 

(L. S.) Marque:= de Barbacena. 

(L. S.) Planat de la, Faye. 

Artigo separado e secreto. 

Se o dote designaflo para Sua 
Magestade a Imperatriz, de con
formidade com o art. 8. o do 
contracto de Seu casamento, não 
chegar á som ma annual de cin
coenta contos de réis, Sua .Ma
gestade o Imperador obriga-se 
por Si e seus successores a 
completar a differença entre 
esta somma e a que fôr con
cedida pela Assembléa Legis
la ti v a do Brazil. 

O presente artigo separado e 
secreto terá a mesma força e 
valor como se estivesse textual
mente inserido no sobredito 
contracto de casamento. Será 
ratificado e o exemplar da rati
ficação será entregue á Serenis-

ARTICLE XV. 

Le présent contrat de maria
go srra rati fi é par Sa Majesté 
l'Emperrur rlu Bresil, rt !'exem
pla.ire de cette ratification tm 
borme et due forme, sera remis 
à la Sérénissime Duchesse de 
Leuchtenberg dans l'espace de 
six mois à partir du jour de la 
signature de cet acte. 

En foi de quoi les soussignés 
ont signé le présent contrat, et 
y ont fait apposer le cachet de 
leurs armes. 

Fait à Canterbury, le trente 
Mai mil huit cent vingt neuf. 

(L. S.) Planat de la Faye. 

(L. S). Le Marquis de Ba1·ba
cena. 

Article séparé et secret. 

Si le Douaire assigné à Sa 
Majesté l'Irnpératrice, en con
formité de l'article 8 du contrat 
de son mariage, ne monte pas 
à la somme annuelle de cin
quante contos de réis, Sa Ma
jesté l'Empereur s'oblige pour 
Lui e ses successeurs à bonifier 
la différence entre cette somme 
et celle qui sera allouée par 
l'Assemblée Legislativa du Bré
sil. 

Le présen t article séparé et 
secret aura la même force et 
valeur que s'il était textuel
lernent inséré dans le susdit 
Contrat de 1\lariage. Il sera 
ratifié et l'exernplaire de la 
ratification sera . remis à la 
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sima Duqueza de Leuchtenberg 
conjunctamente com o da ratifi
caçã.o do contractode casamento. 

Fcilo em Canterbury, a trinta 
de Maio de mil oitocentos e 
:vinte e nove. 

(I,., S. ) O Marquez de Bar
.bacena, 

(L, S.) Planat de la Faye. 

Sérénissime Duchesse de Leuch
tenberg conjointement aveo ce
lui de la ratification du con
trat de mariage. 

Fait à Canterbury, le trente 
Mai mil huit cent vingt neuf. 

(L. S.) Le Marquis de Bar-
bacena. -

( L. S.) Planat de la Faye, 

E sendo visto, considerado, e bem examinado por Mim o mesmo 
contraeto aqui escripto, e inserto como acima fica referido, assim 
como o artigo separado e secreto; e tendo ouvido o Meu Conselho 
de Estado, o Approvo~ Ratifico e Confirmo em todas as suas clau
sulas, e estipulações, e pelo presente os Dou por firmes e validos, 
Promettendo em Fé e Palavra Imperial observar, e cumprir invio
lavelmente a sua fórma~ e teor, e fazel-os cumprir, e observar, não 
Permittindo que se faça cousa alguma em contrario, directa ou 
indirectamente, em qualquer modo que ser possa. Em testemunho 
do sobredito e para firmeza de tudo .Mandei passar a presente 
Carta por mim assignada, passada com o sello grande das Armas 
do Imperio, e referendada pelo Meu Ministro e Secretario de Estado 
abaixo assignado, Dél-dO no Palacio do Rio de Janeiro aos trinta 
dias do mez de Julho do Anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oitocentos e vinte e nove. 

(L. S.) Pedro, Imperador. 

Marque~ do Aracaty. 

DECRETO ..,- DE 30 D,E: 1ULHO DE !829. 

Eleva a l:200~000 annuaes o ordenado do Administrador das Di
versas rendas arrecadadas na Mesa do Consulado desta Côrte. 

1\.ttendendo ao que Me representou Luiz Manoel Al
vares de Azevedo, Administrador das Diversas Rendas 
Nacionaes arrecadadas na Mesa do Consulado: Hei por 
pem elevar o ordenado de 1:000# que actt;talmente vence, 
á quaq_tia de ::l:~WO#, por ser este o com que foi creadQ o 
lugar por Decreto de õ de Fevereiro de 1823. 
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Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e Presidente do Thesouro Nacional, o tenha assim en
tendido, e faça executar com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Julho de mil 
oitocentos vinte e nove, oitavo da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Miguel Calmon du Pin Almeida. 

DECRETO.- DE 31 DE JULHO DE 1829. 

Crea uma cadeira de primeiras letras na villa de Macahé. 

Considerando de urgente neGessidade a creação de 
uma cadeira de primeiras letras na villa de S. João de 
Macahé : Hei por bem, na conformidade da Carta de Lei 
de quinze de Outubro de mil oitocentos e vinte e sete, 
crear a referida cadeira com o OI'denado annual de 
2006000_, pagos pele Thosouro Publico. 

José Clemente Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha 
assim entendid,o, e faça cumprir com os despachos ne
cessarios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e um 
de Julho de mil oitocentos vinte e nove oitavo da Inde
pendência e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 

DECRETO.-DE 26 DE AGOSTO DE !829. 

Extingue o Commando militar da villa de Nova-Friburgo. 

Dispensando do Commando militar da villa de Nova
Friburgo, ao Major do Estado-maior do Exercito, Fran
cisco de Salles Ferreira de Souza ; Bei por bem que fique 
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extincto o reft~l'ido Commando. O Conselho Supremo Mi
litar o tenha assim entendido e expeça em consequencia 
os despachos nr,cessarios. Paço em vinte e seis de 

. Agosto de mil oitocentos vjnte e nove, oitavo da In· 
clcpendencia c do Imperio. 

Com a rn hrica de Sua Mage~tade o Imperador. 

Jm;é Clemente Prwrira. 

DECRETO.- DE 28 DE AGOSTO DE :1829. 

COncede tres loterias a beneficio do Theatro de S. Pedro 
de Alcantara. 

Não se tendo ainda verificado a extracção da ultima 
das tres loterias concedidas por Decreto do 1. o de Se
tembro do anno passado ao fallecido proprietario do 
Theatro de S. Pedro de Alcantara, Fernando José de 
Almeida; Hei por bem, ficando sem effeito a mercê da 
dita loteria, conceder a facuJd:1de necessaria para a ex
tr:1cção de trcs. de cento c vinte contos de réis cada uma, 
aos actuaes Administradores D. Dionizio Orioste, 
Jgnacio B.atton~ Joaquim Gonçalves Ledo, Joaqnim José 
de Siqueira, c José Bernardes Monteiro Guimarães; com 
a condição de pagarem pelo premio liquido dos doze por 
cento as quantias a que o dito proprietario obrhwu o 
da ultima não extrahida, e de empregarem o seu rema
nescente, e o producto dos espectaculos, na sustentação 
destes, e nas obras de que precisar o mesmo Theatro. 

José Clemente Pereira. do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha 
assim entendido~ e faça executar com os despachos ne
ccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte oito de 
Agosto ele mil oitocentos vi11te e nove, oitavo da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 
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DECRETO-DE 9 DE SETEMBRO DE 18l9. 

Regula o serviço do expediente da Secretaria de Estado dos 
Negocios da Guerra. 

H ri por hf'm Ordrnar~ que o expediente da Secretaria 
d~ E~tado do.::: Nr.rror:io~ da Gnrrr:1 ~e.ia dividirlo rm 
1rrs Hrp·,rti(õrs p:ua maior req-nhridade dos seus 
trabalhos: 

Art. i . o A primeira re'partição será encarregada 
do expediente de todos os negocios, que não pertencerem 
a alguma das outras duas repartições. 

Art. 2. 0 A' segunda fica pertenr,endo o expediente 
de todos os negocios, que forem relativos á organização, 
disciplma, e fornecimento do E'Xercito. 

Art. 3. o A' terceira competirá tudo quanto fôr 
relativo á contabilidade da receita, e despeza do Minis
te ·i o da Guerra. 

Art. 4. o A primeira repartição será dirigida pelo 
Official-Maior na Secretaria de Estado dos Negocias da 
Guerra, e terá p~:ra o expediente os Officiaes da mesma 
Secretaria, que não forem applicados para os trabalhos 
da seaunda. 

Art ~. 0 A direcção da segunda será confiada a um 
Official militar com a denominação de chefe da mesma., 
corn os vencimentos correspondentes a sua graduação~ 
considerado como Official do estado-maior de primeira 
classA; e terá para os trabalhos os Officiaes da Secretaria, 
que forem necessarios, e aquellcs do estado-maior do 
Exer·cito, que Eu houver por bem determinar, quando 
assim o julgar necessario. 

Art. 6. o A direcção da terceira será encarregada 
a um Contador, que será por esta vez nomeado d'entre 
a dasse dos officiaes do commissariado, ou da Thesou
raria geral das tropas, com os vencimentos, que com
petirem á sua graduação; e terá para o expediente 
o numero de offieiaes, que se julgarem necessarios, 
tirados da .classe das referidas repartições, com os 
vencimentos correspondentes ás suas graduações com 
regresso par a as mesmas repartições, aonde serão 
considerados como effectivos para os seus accessos. 

Art. 7 .o A despeza do expediente de cada uma das 
repartições será feita pela Secretaria . 

. Art. 8: 0 9s. emolumentos. continuarão a ser perce
bidos, e diVIdidos pelos Offictaes da Secretaria, sem que 
nelles possam ser contemplados os emprggados da 

- l'ARTE 11. 37 
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segunda, e terceira repartição, que não forem officiaes 
effeclivos da mesma Secretaria. 

José Clemente Pereira, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, encar
regatlo interinamente dos da Guerra, o tenha ::tssim 
.entendido, e faça executar. Paço em nove de ::\etembro 
de mil oitocentos vinte e nove, oitavo da lndepen
dencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador .. 

José Clemente Pereira, 

DECRETO- DE 10 DE SETEMBRO DE 1829 . 

.Manda satisfazer os pagamentos com a indemnização de prezas 
tje navios francezes feita pelas forças maritimas do Imperio 
no Rio da Prata. 

Tendo subido á Minha Augusta Presença o resultado 
das liquidações a que procedeu a commissão mixta bra
zileira e franceza, nome;~da em consequencia da Con
venção especial celebrada entre Mim e Sua Magestade 
Christianjssima aos vinte um dias do mez de Agosto de 
mil oitocentos vinte e oito, que com este baixa por 
cópia, sobre os indemnisações reclamadas do valor dos 
cascos, apparelhos e respectivos carregamentos dos na
vios francezes Courrier, Jules e S. SalvadtJr, que fo
ram apresados pela esquadra bra1.ileira que bloqueava 
o Rio da Prata; e havendo-se convencionado e ajustado 
esta liquidação na quantia de cento e vinte contos vinte 
mil oitocentos e dezasete réis, valor de francos calcu
lados ao par; e jã incluída a parte dos juros, que deve 
vencer, para ser satisfeita em tres pagamentos, a saber: 
o primeiro em vinte oito de Fevereiro de mil oito cen
tos e trinta, o segundo em vinte oito de Agosto do 
mesmo anno, e o terceiro em vinte oito de Fevereiro de 
mil oito centos e trinta e um: Hei por bem que Miguel 
Calmon da Pin e Almeida, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario d' Estado dos Negocios da Fazenda, e Presi
dente do Thesouro Nacional ordene ao The.soureiro-mór 
delle que examinando os calculos feitos pelo Commissa
rio Brazileiro entre~ue á Legação de Sua Magestade 
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Christianissina nesta Cdrte, as cedulas correspondentes 
aos r·espectivos pagamentos e satisfaça em seus devidos 
tempos as sobreditas quantia~, tendo em conternpla9ão 
a differenca do Cflmbio na fórma estipulada no artJgo 
sexto da nieneionada convenção. Palacio do Rio de Ja
neiro em dez de Setembro de mil oito centos vinte e 
nove, oitavo da Indepenclencia e do Imperio. 

Com a rubrica ele Sua Magestade o Imperador. 

J.{arquez do Jlracaty. 

Gonvenção de 21 de Agosto de 1828, celebrada entre Sua ~lagestade o Irnper&dov, e Sua 
Magestade Christianissima para indernnisação de presas de navios Francezes feitas pelas 
forças marítimas do Imperio no Rio da Prata, a que se refere o Decreto acima. 

Traducção. 

Em Nome da Santíssima e 
Indivisível trindade. 

Sua Magestacle o Imperador 
do Brazil, e Sua Magestade El
Rei de França, e de Navarra, 
terdo, por um artigo addi
cjon<J,l i:J,q 'fra taq.o de oitp de 
Ja.neiro d~ mil Qitoceqtos vinte 
e se!s1 CJ,Ssignaqo pelos seus res
pectivqs fleiüpo~enciarlos em 
º~!ª de pqJe1 pxad(), no. iR-te= 
res?e ~OpliPUII! do commercio 
de seus subditos~ de uma m~
~~ir~· cJir~, 'ier~inanté e éon
for~e ag principio da recipro
cipªde, o sentido ql.}.~ deve ter 
para o futuro esta parte do ar
tigo vinte e um do mesmo Tra
tado, que é relativa aos direi
tos dos belligeran tes para com 
os neutros, no caso· de JJioqueio 
de qualquer porto ou cidade : 
E considerando que, da diver
sidade do principio seguido até 
noje pelas 4,ltas Partes Con
tri}ctantes~ resultou a diversi
da4e e incerteza da regra adap
tada nos julgamentos de alguns 

Au n.om de Ia tres Sainte et 
Indivisible 'frinité, 

Sa 1\lajesté Le Roi de France 
cl de Navarre, et Sa 1111~jesté 
l'Empereur du Brésil, ayant~ p<!r 
l!I,l article additionnel au Traité 
dl! huit ja:nvi~r mil quit cert 
v~pg! six, signé par lelJrS Pléni
potentiaires respect~fs en date 
,de ce jqur, fi~é~ dans qptérêt 
commiin dU eommerce de leurs 
sl!jéts, d'Úne maniere clairé , 
précise et conforme au príncipe 
qe la réciprocité, le ~ens que 
doi ta v o ir à I' a veriir cette partie 
de l'arHcle vingt-et-un du mê
me Traité qui est relatíve aux 
droit des Belligérants envers 
~es neu tres, e)1 cas de bloclls 
q'un Port Pl! vpre quelCO!lque: 
et COI!Si(}éran.t que , de Ia qi
versité du príncipe St!ivi Jus
qu'à présent par les haut.es 
Parties contractantes, est ré
sulté la diversité et l'incerti
t~de de la regle a do ptée dans les 
ju~ements de quel~ues-uns des 
bâtiments trançais arrêtés et 
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dos navios francezes aprisio
nados e capturados pela es
quadra brazileira no Rio da 
Prata; e que Sua Magestade o 
Imperador do Brazil querendo 
conciliar, de uma parte, o res
pPito rleviifo ;l,s Jeis e norma'! 
jnifieiarias qur, rrgr,m o Im
pArio, com o quA, da outra. 
prescrflve :t equidade em favor 
dos reclamantes, ou pessoas le
sadas por causa da condem
nação definitiva que, por este 
motivo, foi pronunciada contra 
os na vi os e suas cargas, e de
sejando, ao mesmo tempo, dar 
a Sua Magestade Cbristianis
sima uma prova inequívoca do 
apreço em que tem a sua fiel 
amizade e a sua poderosa al
liança; Suas Ditas Magestades 
Resolveram celebrar para este 
fim uma Convenção especial e 
nomearam seus Plenipotencia
rios, a saber : 

Sua Magestade o Imperador 
do Brazil aos illustrissimos e 
excellentissimos Srs. l\farquez 
do Aracaty, do seu Conselho, 
Gentil-homem da Sua Imperial 
Camara, Conselheiro de Fa
zenda, Commendador da Or
dem de A viz, Senador do Im
perio, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios Estran
geiros, e José Clemente Pereira, 
do seu Conselho, Desembar
gador da Casa da Supplicação, 
Dignitario da Imperial Ordem 
do Cruzeiro, Cavalleiro da Or
dem de Christo, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias 
do Imperio e encarregado inte
rinamente dos da Justiça ; 

E Sua Magestade El-Rei de 
França e de Navarra, ao Sr. 
Marquez de Gabriac, Cavalleiro 

capturés par l'Escadre Brési
lienne dans la riviere de la 
Pia ta; et Sa Majesté l'Empereur 
du Brésil voulant concilier, 
d'une part, Ie respect dll aux 
Jois et formes judicülires qui ré
gissr,nt I'Empirr, :wrc ce que, 
ile l'autrr, pre~crit l'11qnit~ en 
f~tvrur des réclam1nts, ou P"f· 
sonnes Iésées par suite de Ia con
damnation définitive qui, par 
ce motif, a été prononcée contre 
Ies bâtiments et leurs cargai
sons, et désirant, en même 
temps, donner à Sa l\fajesté Três 
Chrétienne une preuve non 
équivoque du prix qu'il attache 
â sa fidêle amitié et à sa puis
sante alliance, Leurs dites Ma
jestés ont résolu de conclure 
à cet effet une Convention spé
ciale, et ont nommé pour Leurs 
Piénipotentiaires, savoir : 

Sa l\fajesté Le Roi de France 
et de Na varre, le sieur Marquis 
de Gabriac, Chevaliér de l'ordre 
royal de La Légion d'honneur, et 
de l'ordre des Sts. Maurice et 
Lazare de Sardaigne , Cheva
lier Commandeur de l'ordre de 
Charles III d'Espagne, et Son 
Envoyé extraordinaire et Mi
nistre Plénipotentiaire prês Sa 
Majesté l'Empereur du Brésil; 

Et Sa Magesté l'Empereur du 
Brésil, leurs Excellences Mes
sieurs le Marquis d'Aracaty, 
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da Real Ordem da Legião de membre de son conseil, gentil
Honra e da Ordem de S. Mau- homme de la Chambre Impé
ricio e S. Lazaro da Sardenha, riale, Conseiller des Fínances, 
Commendador da Ordem de Commandeur de l'ordre d'A viz, 
Carlos III de Hespanha e Seu Sénateur de l'Empire, Ministre 
Enviado Extraordinario e Mi- et Secrétaire d'Etat desAfiaires 
nistro Plenipotenciario junto Etrangeres, et Joseph C.lément 
de Sua Magestade o Imperador Pereira, membre de son conseil, 
do Brazil. Desembargador da Caza da Sup-

plícaf;âo, dignitaire de l'ordre 
impérial du Cruzeiro, chevalier 
de l'ordre du Christ, .Ministre 
et Secrétaire d'Etat des Atraíres 
de l'Empire, et provisoirement 
chargé du úépartement de la. 
Justice. 

Os quaes, depois de terem Lesquels, apres a.voir échangé 
trocado os Seus Plenos Poderes Ieurs pleins pouvoirs respectifs, 
respectivos achados em boa e trouvés en bonne et due forme, 
devida fórma, convieram nos sont convenus des articles sui-
artigos seguintes : vants. 

ARTIGO I. 

O Governo do Brazil obriga-se 
e comprornette-se a pagar ao 
Governo francez, como indem
nização dos prejuisos causados 
aos seus subditos, o valor dos 
cascos, apparelhos, maçames 
(agres) e carga dos navios fran
cezes denominados le Courrier., 
le Jules e le S. Salvador, que 
foram detidos e capturados pela 
esquadra do Rio da Prata e 
definitivamente condemnados 
pelos tribunaes do Brazil. 

ARTIGO II. 

Essas indemnizações terão por 
base, quanto aos na vi os, o valor 
dos seus cascos, apparelhos e 
maçames (agres), calculado se
gundo as apolices de seguro, 
quando não se levantar contra 
ellas nenhuma suspeita fun
dada de dolo ou de fraude nas 

ARTICLE I. 

Le Gouvernement du Brésil 
s'oblige et s'engage á payer au 
Gouvernement Français, en in
demnité despertes causées à ses 
sujets la valeur des coques , 
agrés et cargaisons des na vires 
français nommés le Courrier, le 
Jules et le S. Salvador, qui ont 
été saisis et capturés par l'Es
cadre de Ia riviere de la Plata, 
et définitivernent condamnés 
par les Tribunaux du Brésil. 

ARTICLE 11. 

Ces indemnités auront pour 
base, quant aux na.vires, lava.
leur de leurs coques et agres, 
estimés d'apris les Polices d'as
surance, Iorsqu'il ne s'élevera. 
contre elles aucun soupçon fon
dé de doi ou de fraude dans leur 
évaluation, à laquelle seront 
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suas avaliações, ás quaes se 
acrescrntará o preço do frete 
pago e as despczas e adianta
mentos extraordinarios com a 
soldada e sustento da equi..: 
pagem, e todas aquellas occa
sionadas pela prisão e captura 
do navio; e quanto ás cargas, a 
conta stírá felta segundo os ma
Iiifestos, conhecitnentos e fa
turas. e segundo os pteços cor
rentes das inerêáuorias no por
to dó Rio de Jarteiro, no ino
Jtiento da pfisão. As apolices 
de segufo, conllecim.:iltos; fac
turas, contas de fretes e adian
tàh1etltos e quaesquer outros 
documentos deverão ser apte• 
sentàdos Jegalisados em boa e 
devida fórma. 

ARTIGO III. 

Ao valor da indemnização 
que será liquidada para cada 
nâvio, ácrescentar-se-ha, a ti
tulo de. lucros e petda~, uni 
jtlro de seis por cento aà ànno, 
a contar de um mez depois da 
captür~ até as épocas abaixo 
fixaàãs para bs pâgainen tos; e 
a sclrnrila total das indemniza• 
ções qüe setão liquidadas pelas 
cargas, frete, desp'úzas e adian~ 
t~mentos extraordinatios occa" 
siomidos pela captura ajuntar
se-haa titulo de lucros e perdas, 
um juro de cinco por cento ao 
anno, a contar t1e seis rnezes 
depois da captura até ás ditas 
epocás. 

ARTIGO IV. 

ajoutés Ie montant du frêt ac
quis, et les frais et débours ex.:. 
traordinaircs pour ~olde et 
en trctien d'Equipage et pour 
toutes dépenses quelconques 
occasionnés par l'arrestation et 
la capture du bâtímeht ; et 
quant aux cargaisons, le compté. 
será réglé d'apres les manifes..; 
tes, connaisscmm1ts ct factures, 
et d'apres les prix courants des 
marcllandises dans le port de 
H.io de Janeiro, au moment de 
l'arresta tion: Les polices d 'assu
rance, counaissernents, factu
res, cornptes ele frais et débours, 
et tous autres documents quel
conques devront être présentés 
Jégalisés en bonne et due forme. 

ARTICLE III. 

Á la valeur de l'indemnité 
qui sera liquidée pour chaque 
bâtiment, sera ajouté, à titre 
de dommages et intérêts, un in.; 
térêt de six pour cent par an1 
á partir d'un mois apres la ca
pture jusqu'aux époques ci
dessous fixées pour les paye..:. 
ments; et au montant total des 
indernnités qui seront liquidées 
pour les cargaisons, fl'êt, dépen..; 
ses et débours extraordinaires 
occasionnés par la capture, sera 
ajouté; à titre de dommages et 
intérêts, un intérêt de cinq 
pour cent par an, à partir de 
six mois apres la capture jus
qu'aux dites époques. 

ARTICLE IV. 

AS it1demnizacões Eei'ãO Ji.:o Les indemnités seront liqui-
quidadãs e detêrtnihadas pà:f dées et fixées pàr une commis• 
utiHl cotllmissão composta de sidn composée de quatre mem~ 
qtiàtro metn1Ht>s, a sab!:}t ; dous bres, savoi:r: deu~ cammissai.:o 
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Commlssarios liqüidantes e dous 
Commissarios arbitras, um des· 
ses devendo ser chamado só
mente nos casos em que os dous 
primeiros não estiverem de 
acc6rdo ; será então designado 
á sórte. Um Commissario li
quidante, e um Commissario 
arbitro serão nomeados pelo 
Governo do Brazil e o outro 
Commissario liquidante e o 
outro Comt:lissario arbitro pelo 
representante de Suél. l\Jagestade 
Cllristianissima junto da Côrte 
do Rio de Janeiro. 

Os referidos Commissarios re
ceberão dos reclamantes ou ou
tras pessoas interessadas, as 
contas e documentos a cima 
mencionados e quaesquer oü
tros tituios que possam ser 
apresentados em apoio de seus 
direi tos, e com quanto os re
ciamantes tenham a faculdade 
de apresentar todas as pPças 
jUStificativas que lhes convie
rem, até o encerramento dos 
trabalhos da Commissão7 ficà 
comtudo expressamente con
vencionado e regulado que ne
nhuma reclamação será exami
nada e tomada em consideração 
se não tiver sido apresentada 
dentro dos sessenta dias que se 
Se'guiretn i:rtul'lédiàtarnente á 
instàlláção dà CommisSi'io .. 

ARTIGO V. 

A Commissão sêrá instnllada 
ho prazo de um mez depois da 
assignatur~t da presente Con· 
v~fição e os seus tràbàlhos de"' 
v!:lfãoàstar dêfinitivamente ter .. 
minados no dia vinte e oito 
dé Fevereiro do anno de mil 
oitocentos vinte e m.>ve, 

res llquidateurs, ét deux com· 
missaires arbitres, l'un de ceux
ci devant être appelé dans le 
cas seulement ou Ies deux pre
miers ne seraient pas d'accord; 
il sera alors désigné par la voie 
du sort. un commissaire liqui
dateur et un commissaire ar
bitre seront nommées par Ie 
Gouvernetnent du Brésil, et 
l'autte cotnmissaire liquidateur 
ct l'autre cornmissairc arbitre 
par le représentant de Sa .Ma
jesté três Chrétiênno pr~s Ia 
cour de R. i o de Janeiro. 

tes susdits commissaires rê
ccvront des réclamants ou au
tres personnes in téressées, Ies 
comptes et documents ci-dessus 
énoncés, et tons autres titres 
qui pourront être présenfés a 
l'appui de Ieurs droits, et quoi
que Ies réclamants aient Ia {a
culté de produite toutes les 
pil'ces justificatives qui Ieut 
conviendront; jusqu'à la élô• 
ture des travàux de Ia éommis
sion, H est néatitnüiils éxpres
sément convenu et réglé qu'ali
cune reclamation ne sera exa
minée et prise en considération, 
si elle n'a eté prescntée dans les 
soixante jours qui snivront 
imrnédiatcment l'installation 
de ltt comrnisslon. 

AR.TICLE V. 

La commisswn sera installé 
dans l'espace d'un mois ápres 
la sig:nature de Ia présente con.
vention et ses fonctions devront 
être défini tivemen t termirtées 
áu vingt-huit fevrier de l'artnée 
mil huit cént vingt•neuf. 
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ARTIGO VI. ARTICLE VI. 

A liquidação far-se-ha em 
moeda brazileira., levando-se 
em conta a differença que hou
ver no cambio entre a época da 
captura e a do dia em que se 
effectuar o pagamento, e as 
quantias que forem liquidadas 
e fixadas~ serão entregues em 
prestações iguaes realizadas no 
Rio de Janeiro, a primeira, doze 
mezes; a segunda, dezoito me
zes; e a terceira, vinte e quatro 
mezes depois do fim e do encer
ramento dos trabalhos da Com
missão. As cedulas de paga
mento serão entregues á Lega
ção Franceza junto á Côrte do 
Brazil, e nellas incluir-se-ha os 
juros estipulados pelo art. 3. I); 
cada uma dellas conterá o 
nome ou nomes dos interessa
dos, em proveito dos quaes será 
passada e designará a pessoa ou 
pessoas que deverão pagar a sua 
importancia por conta do Go
verno do Brazil, e bem assim o 
lugar do pagamento. 

ARTIGO VII. 

A presente Convenção será. 
ratificada e as ratificações serão 
trocadas ua cidade do Rio de 
Janeiro, no espaço de seis mezes 
ou mais cedo, se fôr possível. 

Em fé do que, nós abaixo as
signados, Plenipotenciarios de 
Sua Magestade o Imperador do 
Brazil e de Sua Magestade Chris
tianissima El Rei de França e 
de Navarra, assignamos a pre
sente Convenção com o nosso 
proprio punho e fizemos-lhe 
collocar osello de nossas Armas. 

La liquidation sera faite en 
monnaie du Brésil, en tenant 
compte de la différence existant 
entro le change de l'époque de 
la capture, et celui du momenl 
ou le payement aura lieu ; et 
les sommes qui seront liquidées 
et fixées, seront soldées en pa
yements égaux effectués à Rio 
de Janeiro, le premier, douze 
mois; le second, dix huit mois; 
et le troisieme, vingt quatre 
mois apres la fin et la clôture 
des travaux de la commission. 
Les cedules de payement seront 
remises à la Légation Fran
çaise pres la Cour du Brésil, et 
comprendronl les intérêts sti
pulés par l'article troisieme ; 
chacune d'elles énonccra le nom 
ou les noms des interessés, au 
profit desquels elle sera déli
vrée, et indiquera la personne 
ou les personnes que devront en 
acquitter le montant pour le 
compte du gouvernement du 
Brésil, ainsi que le lieu d u 
payement. 

ARTICLE VII. 

La présente conventlon sera 
ratifiée, et les ratifications en 
seront échangées en la ville de 
Rio de Janeiro, dans !'espace de 
six mais, ou plus tôt, si faire se 
peut. 

En foi de quoi, nous Soussi
gnés, Plénipotentiaires de Sa 
Majesté três Chrétienne, le Roi 
de France et de Navarre, et de 
Sa Majesté I'Empereur du Bré
sil, avons signé la présente con
vention de notre main, et y 
avons fait apposer le sceau do 
nos armes. 



EXECUTIVO. 

11'eil.o na eidade do Hio dr Ja- Fait cn la \'illc de Hio do Ja-
neiro, aos vintr, r, um dias do JJeiro, Ir~ vingt rt HnH~me jow· 
mez de Agosto uo anno da, grar:a du mois d'A: út dn l':m de grttcc 
de mil oitocentos vinte e oito. de mil huit ccnt vingt lmit. 

(L. S.) ManJue:; do A racatu. 

(L. S.) José Clemente Pereira. 

(L. S.) Marque:; de Gavriac. 

L. S. Signé. J.e Jl.Jarquis de 
Gabriac. 

L. S. Signé. jifarquis d'Ara
caty. 

L. S. Signó. José Clemente Pe
re."1'"'. 

DECRETO-- DE 10 DE SETEiUBHO EU 182ú. 

Manda entregar á Legação dos Estado-Unidos nesta Côrtc a im
portancia devida pela inclemnizaç;1o de pr2sas de navios ame
ricanos. 

Havendo subirlo ú Minha AngtBla Prescnç.l os treze 
ronvenios celrb1·ados em differ-entes épocas entre os 
Comrníssarios Brazileiros e AmericJnos, devidamente 
nomeados e autorizados para liquidarem as indemnua
ções elas perdas, clamnos e prr'juizo~ que sufireram os 
donos e carregadorl's diJS nmbana~ões americanas Sa
rah George, Rio, Ruth ~ Her-o, Panther, Nile, A1nlty, 
Hussar, Pioneer, Spermo, Tell Tale, Htmnah e Bndget, 
que foram :1prcsadas e detidas pela esquadra que blo
queava oHio ela Pratal e por outras autoridade:-; brazi
ldras, que com este baixam, us qll<~es foram appt'O·· 
vados pelo meu ~Uinistro e Secretario de EstHJo dos ~ ... ~ego
cios Estrangriros, e nel1) respectivo Enc;~rregatlo ele Ne
gocias dos Est:Hios-Uilidos da America ll('St't Côrte, em 
data de quinze de J1mho ultimo: e most1 ando-se por 
estes convenios que ficaram liquidadas ;1s som mas recla
madas em trPzen tos e quinze contos se~ is centos v in te cu m 
mil setecentos setenta e dons réi~, incluídas as eommis
sõesdos Agentes americano::'. c calculado o peso forte a 
razão de mil e (jninhentos r(•is cada um .. segundo se esta
beleceu por outl'o convenio qu'~ tambem com este baixa: 
Hei por bem que Mig;uel Calmon du Pin e Almei(Ll, Llo 
meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dus Nego
cios da Fazenda, e Presidente do Thesouro Nacional, 
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ordene ao Thesourciro-mór ~.lL~lle~ que, revendo os cal
culas das refericbs I iwlicla(:ues cn tregnc á Legação dos 
Estados-Unidos nesta Côrt(~, :ls cedulas conesponden tes 
aos pagamentos que dev;~n~ ser·feitos em trcs prazos: a 
saber, o primeiro em vinte oito de Fevereiro de mil uito
centos e trinta, o segundo t"ll vinte oito de Ago~to do 
mesmo anno, c o terceiro em vinte oi to de Fevereiro 
de mil oito centos trinta e un1, satisf:tzemlo-se igual· 
mente a importancia tlos juros que se acham estipulado 
nos mencionados couvr'lllO:~.· P;dacio do H.io de Janriro 
aos dez de Setembro de mil oitocentos v in te c nove 
oitavo da lmlepemlencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestacle o Imperador 

Marquez do Aracaty. 

DECRETO - DE !2 DE SETElUBHO DE 1829. 

Eleva a 300NOOO réis annuaes o ordenado da mestra de primeiras 
letras da Villa de Campos de Goytacazes. 

Attendendo ao que me represrlnlou D. Maria do Car
mo .Moreira de Sú: Hei por bem qtw o ordenado annual 
de 200SOOO réis, que percebe conw mestra do meninas 
da villa de S. SdvlHlor dos Ca:npr,s do Goytacazcs, seja 
elevado á quantL1 d:) 3J0150')0 róis ~lilnuacs, que lhe 
serão pagos pela respectiva follla do Thesouro Publico. 

Miguel Calmon Ju Pin e Almeido, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Eshdo dos Negoclos ela Fazenda, 
e Presidente do Tlle.:;ouro Publico, o tenha :>ssinl enten
dido, e façt exceutar eDm os de~paelws ncccssarios. 
Palacio do Rio (lo Janeiro em doze de SctemlH·o de 
mil oitocentos vinte e nove .. oitavo ela Indcponclencia c 
do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Miguel Calmon du, Pin e Almeida • 



EXECUTIVO. 299 

DECRETO - DE i7 DE SETEmmo DE -1829. 

Permittc o estabelecimento nas Ilhas de Santa narhara c na 
Corôa Vermelha ao::-J 1\ hrolhos, de uma fabrica de pescaria de 
garoupas c outros peixes. 

Tendo subido ú minha Irnperinl presença o requeri~ 
mento do negociante da pr~1ça ela Btllia Domin!.WS An
tonio Jo::é H.ebcllo, que, por si, c em nome de seus so
eios, pPdc se llu~ concl'dam, por sf';;;mari:J, <JS cinco ilho
tas de Santa Barbara aos Abrolhos, e a Corôa Vermelha, 
pertew·ente:' á comart·a ele Porto-Seguro, para nellas 
cstalwlccer uma fabrica de pe;-;cari:llle garoupas e outros 
pei xus. de que li \Ui to a bund;llll aqudles ma l'i'S, f a cu 1-
tanrlo-sc-liH· de m;lis a isençãu do pag;Jmento do dizi
mo do pescado, por rsp:lÇO de v in te annos, e licrn assim de 
outro qualquer onus, ou impusto. E cons'deranclo quão 
util é a verilic,)çào ele um tal eqalwl('cirnento, pelas 
vuntagpns, que detlc devem Il('cess;;riamente resuhar, 
tac~ como ú povoaç~o de lu,~·ares até aqui inllabiLHlus, 
pela sua po~içâo, ,, aspr·n·za, o I r a ti e o em um ramo de 
industri:l_, qur~ ofL·n Ct~ par:-1 o fuluro wn mPio de sub .. 
sistencia para o poYo_, espcr:ialmentc ús classes mais t!e

tessitadas, pela barateza, por que obterêiO o g-enero, d0 
que podem usar, pr·escindindo do bacali1áo, que os es
trangeiros importam p:1ra o Brazi!, rolll ex.cc~si\'0 lucro 
seu, e com dutrimenlo tlo commerdo !lêlCiunal; o em
prego de braços, que, sendo uteis ao estabeleci
mento em que.;;!ão, s'~ l1abi li um corno em uma escola, 
p:1ra o serviço da marinha 111("I'L'a n te e de guerr;i, que 
tanto convem promover a lH'll1 da rwoé:pcridadc do lm
perio; o impulso e estimulo de que deve servir, para 
que outros emprchcndcdores se proponham a lançar 
mão dos meios, que o Brazil otrcrece p·1r:1 dclles tirarem 
utilidades, que sem duvida farão rc'al a sua prosperi
dade; e finalmente a llrestução de soceorros que de cer
to encontrarão os navegantes naquella altura, já para 
reconhecerem por meio de um pharol, que se lwja de 
erigir, como convem, nas referidas ilhas, o perigo, de 
que devem fugir, já para se aprovcitnrcm do auxilio, 
por meio do qual .. poderão salvar ao menos as vidas, 
quando por infeliridadc a !li naufragarem; Ht~i por hem, 
por tão ponderosas rnõcse de cvnformiclade com o prlre
cerdo Presidente ela Província da Bdlia, c lendo igual
mente ouvido o .Mt•u Cuns:>Jllo di) Estado~ permittir, 
que o supplicante e seus socios possam e:-.tabelecer uas 
mencionadas ilhas ele Santa Barbara e na Corôa-Verme-
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lha aos Abrolhos a fabrica da pescaria de Garoupas, e 
outros peixes, a que so propõe; não se entendendo com
tudo que por tal permissão tique vedada semelhante 
pescaria naquelles mares a outros, que estejam no uso 
de fazel-a, ou queiram nella empregar-se. E por quanto 
uma tal empreza demande sacrificios, e despezas avul
tadissimas para se levar a effeito; Hei outrosim por 
bem, para facilitai-a quanto ser possa, conceder aos 
supplicanlt'S a isenção, tanto do pagamento de quaesquer 
direitos, pelos despachos de entrada e sahida de todas 
as embarcações, que pertencerem e se empregarem na
quelle trafico, como dil dizimo do pescado, tudo por 
espaço de vinte annos, contados do dia em que legal
mente mostrarem na Minha Secretaria de Estado dos 
Negocios da Marinha, achar-se levantada a fabrica, e 
igualmente promptos todos os utensílios, e mais aprestos 
necessarios para o trafico in 1entado ~ ficando porém 
esta ultima concessão sujeita á approvação da Assem
bléa Geral Legisla ti v a na fó!'ma da Constituição do 
Imperio, e devendo o supplicante e seus socios, para 
daquelle dia em diante entrarem no gozo della, prestar 
fiança idonea á indemnização de taes direitos e dízimos, 
no caso de lhes ser denegada a mencionada approvação 
pela refeida Assernbléa. 

Miguel de Souza Mello e Alvim, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado elos Negoios da Marinha, 
o tenha assim entendido, e faça executar com os des
parhos e communicações necessarias aos Tribunaes, 
estações e autoridades competentes. Palacio do Rio de 
Janeiro ern dez~1sete de Setembro de mil itocentos vin
te e nove, oitavo da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Miguel de Souzrt Mello e Alvim. 
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DECRETO- DE 17 DE SETEl\lBRO DE 1829. 

Retluz a pensão imposta para a Capella Imperial de um Vigario 
collado do Bispado de Marianna. 

Attendendo ao que Me representou o Padre José de 
Souza Lima, Vigario Collado da freguezia de Santo 
Antonio da villa da Campanha do Bispado cfe Marianna. 
Hei por bem reduzir a 40~000 annuaes a pensão de 
1.00~000 que lhe foi imposta para a minha Imperial Ca
pella em a ttcnção á diminuição que soffreu a referida 
freguezia com a creação das de S. Gonçalo e Santa Ca
tharina, desmembradas c1rlla. Mi.Q'uel Calmon du Pin e 
Almeida, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de 
E;stado dos Negocias da Fazenda e Presidente do The
souro Nacional o tenha assim entendido, e faça execu
tar com os despachos neces--arios. Palacio do Rio de Ja
neiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos vinte 
e nove, oitavo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lucio Soares Teixeira de Gouvêa. 

DECRETO- DE 24 DE SETEMBRO DE 1829. 

Concede á Santa Casa da Misericordia da Côrte a posse de um 
terreno pertencente ao Hospital Militar. 

Attendendo ao que Me representaram o Provedor, e 
Mesarios da Santa Casa da Misericordia desta Córte, 
sobre a necessidade de se alargar o cemiter·io da mesma 
casa, pot· não ter espaço bastante para receber os cada· 
veres que nelle actual mente se enterram; e achando-se 
contiguo o terreno de uma cllacara, com o qual, se fôr 
annexa~Jo ao cem i teria, não só t<'rá er.:te a ext('nsão de 
qnP precisa, mas haverá aincla lu.r.;ar n:1ra uma rasa de 
convale'lcenri:l ig-ualmente necessaria: Ht•i ror bPrr. con
ceder á Santa Casa a flOSSt~ do terreno da rel'erHl(! clla
cara, prrtencente ao Hospital MiliV1r, e huje arren:lada 
a Silvestre Ferreira; com a obrigação porém de in
demnizar este das bemfeitorias que tiver feito, e de 
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construir logo um cemiterio sep~1rado para sepultura 
gratuita de milit:m's; íleando salvo para o mencionarlo 
hospital o uso da a~ua (l:J chacará, ~~ d<·penc!cntc cst~ 
concessão da approração da Asscmbléa Geral. 

José Clemente Pnreíra, elo .Meu Conselho, l\linistro e 
Secrett!rio de Estado dos Negocias do Imperio, e en
carregado interinamente dos da Guerr·a, o tenha assim 
entendido, e expeça os despachos necessarios. Pala cio 
do Rio de Janeiro em v in L e e quatro de Setembro de 
miloitocentos vinte e nove, oitavo da Independencia e 
do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 

DECRETO- DE 28 DE SETEMBRO BE 1829. 

Marca o tempo de serviço dos que voluntariamente se alistarem 
nos corpos da L a linha do Exercito. 

Tendo cessado os motivos, pelos quaes Fui servido 
estabelecer no Decreto de qu:1torze de Julho de mil 
oitocentos vinte e oito~ que só fos::;em obrigados a servir 
por tempo de quatro annos aquelle~ que se alistassem 
voluntariamente nos corpos da primeira linha do Exer
cito; Hei por bem, que íique sem effd to o referido De
creto; devendo, da data deste em diante, regular-se o 
tempo de serviço dos que volunL1riamente se alistarem, 
pelo Decreto de tnze de Maio de mil oitocentos e oito, 
que determinou o prazo ele oito ~mn()S; findo o qual se 
lhes dará baixa, sem dependt·ncia de DüVê!S ordens, pela 
simples apresent:1ção da ('autela, assignélda pelo Comrnan
d;mte do Corpo rrsrecti v o, qw' no acto de assentarem 
praça se fornect·rá a todos os voluntarios, como um titulo 
de segurança, na fórma que no mesmo Decreto se con
tém.- Paço en1. vinte oito de SetPmbro de mil oitocen
tos vinte e nove, oi ta v o da Independencia e do Imperio. 

Com a rqbrica de Sua Magestade Imperial. 

José Clemente Pereira. 

~1/\JVV'w 
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DECRETO- DO L o DE OUTUBRO DE 1829. 

Confirma a concessão de uns terrenos de marinhas para o estabe· 
lecimento da casa da Praça do Commercio da Bahia. 

Sendo-me presente o requerimento dos administra
dores da Praça do Comrncrcio da cidade da Bahia, pe
dindo a conHnnação da concessão, ~ue, para o estabeleci
mento da casa daquclla Praç;1~ flzera El-Hei D. João VI, 
1\'Ieu Au.2:usto Pai, que Santa Gloria haja, do terreno em 
que está culloeado o fort:~ de S. Fer·nando; e o mais 
adjacente, que, por ser proprianwnte marinha, é pn
tencente á Corôa, e do qual a referida casa foi em
possada pelo Governo da P ·ovincia ; e, lendo ouvido o 
Presidente da mesma Província, ao Juiz dos Feitos da 
Corôa c Fazenc!a,cle cujas informaçõrs se couhece clara
mente a justiça dos snpplicanles em sua pretenção a 
prol de um esLabelecimenlo publico de tanta utilidade 
ao cummercio, c cujo edi!icio, não tendo um possuidor 
directo, deve considerar-se como nacional, e credor 
á minha Imperial protr~cção e solicitude: Hei por bem 
confirmar não só a concessão primitiva elo mencionado 
terreno, que teve lug·;_n· em 10 de Maio de 1811, mas 
tambem as posteriores verificadas pelo Governo local ela 
Província, em virtude das ordens soberanas, pelas quaes 
se annexaram á mesma pnmordial conces$ão, os terrenos 
de marinhas das immediacõcs d:1 mencionada casa da 
Praça do Commereio da Ihhia, ele que tem estado de 
posse por seus legítimos :~dministraclores. 

Miguel de Souza Mello e Alvim_, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Ma
rinha, o tenha assim rntcnclido, e faça executar com os 
despachos e communic::1ções necessarias aos Tribunaes, 
Estações e autoridades competentes. Palado do Rio de 
Janeiro em o primeiro de Outubro de mil oitocentos 
vinte e nove, oitavo da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lages ta de o Imperador. 

Miguel de Souza Mello e Alvim. 
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CAHTA IMPEHIAL- DI~ 5 DE OUTUBRO DE 1829. 

Declara os direitos que têm os Religiosos Franciscanos da Pro .. 
vincia da Bilhia, que forem Prégadores Imperiaes. 

Hevcremlo Arcebispo da B.thi::l, do Meu Conselho. Eu 
o Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do 
Brazil vos envio lllUito sauuar, como ~u1uelle que muito 
Amo. A ttendendo ao que Me representou o Padre Pro· 
vincial elos fieligiosos Franciscanos da Província da 
Bahia sob1·e a necess~dacle ele prornplas providencias quo 
terminem de uma vez as questões alli suscitadas entro 
os Hrligiosos quo são Prég;1 !ores da Minha Imperial 
CapPlla, sobre a varic11la intelligencia da Carta Régia 
de 25 do Agosto de 1808 a respeito dos privilegias que 
por ella for·am conerclidos em at.tenção ao sou ecs(Jeitavel 
ministerio; e desejando obstar' a continuação de tão 
desagradaveis confliet.os, que perturbam a paz. e a boa 
ordem do claustro, e são perniciosos á boa ohservancia 
rep·ular, que de sorte al,!.\·uma deve ser alterada: Hei 
por bem declarar expressamente que os religiosos, que 
são Prt'::;-adorcs Irnperiaes, só têm direito ao gozo das 
prerogativas de precedencia, e honras que são conce· 
didas aos Padres da Província, que foram provinciaes, 
e não a quaesquer vantagens, que a titulo de alimentos 
ou ~ubsistencia possam !oler vot<~das em actos capitulares 
aos que foram provinciaes de facto. E outrosim que os 
Prég:adores Imperiaes, que mostrarem ser effectivos pela 
continuação do seu rxereicio, precedam acs meramente 
honorarios que nunca tiveram, e que por· isso deverão 
ser os ultimas na sua classe, pr-ecedendo-se estes mesmos 
honorarios entre si pela antiguidade de suas cartas. O 
que me pareceu participar-vos, para que assim o tenhais 
entendido, e façais executar. Escripta no Palacio do Rio 
de Janeiro em cinco de Outubro de mil oitocentos vinte 
e nove, oitavo da Independencia e do Imperio. 

IMPERADOR. 

José Clemente Pereira. 

Para o Reverendo Arcebispo da Bahia. 
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DECRETO- DE i 7 DE OUTUBRO DE i82U. 

Crêa uma Ordem militar e civil, com a denominação de-Ordem 
da Roza. 

Querendo perpetuar a memoria do Meu faustissimo 
conwreio com a Princeza Amelia de Leuchtenberg- e 
Eischstoedt~ por uma Instiluição util, que, a-:signalando 
esta época feliz, a conserve com gloria na lembrança 
da posteridade: e tendo sido em todos os tempos as dis
tinccões honorificas sabiamente consideradas, não só 
comô dignas recompensJs de acções i Ilustres, mas como 
efficazes estímulos para emprehendrl-as, c merecer por 
ellas o reconhecin1ento publico: Hei por bem crear uma 
Ordem, militar e civil, com a denominação de-Ordem 
da Rosa.-Nella serão admittillos os henemeritos~ t<mto 
nacionaes como estrangeiros, qun se disting-ui rem por 
sua fidelidade á .Minha Augusta pessoa, e serviços feitos 
ao Im perio; sendo regulada a sua organisação pela 
maneira srguin te. 

Art. i. o O Imperador do Brazil é, e será sPmpre, o 
Gram-Mestre da Ordem ; e o Príncipe Imperial Herdeiro 
Presumptivo da Corôa, Gram-CI'llz e Grande Dignitario
Mór. Os outros Príncipes da Família Imperial serão 
todos Gram-Cruzes. 

Art. 2. o Pelas classes em que, é dividida, terá a 
Ordem: 

L o Dezaseis Gram-Cruzes; oi to effectivos, e oito ho
norarios. Nos lugares dos effectivos, que vagarem 
por morte, entrarão por antiguidade os honorarios. 
Ningnem srrá nomeado Gram-Cruz, sem ter já por algum 
titulo o tratamento de excellencia. 

2. o Dezaseis Grandes Dignitarios, com o tratamento 
de ex c e Ilencía . 

3. o Trinta e dous Dignitarios. Só o poderá ser quem 
tiver já por algum titulo o tratamento de senhoria. 

4. o Os Commendadores, Officiaes e Cavalleiros que Eu 
fôr servido nomear; goz<lndo os i. os do tratamento de 
senhoria; os 2. os das honras e continencias que com
petem aos Coroneis; e os 3. os as dos Capitães. 

Art. 3. o As insígnias que tocam ás differen tes classes, 
são as dos desenhos annexos; e a fita côr de rosa e 
branca. 

Art. 4. o Os Gram-Cruzes effectivos usarão de bandas 
da referida côr, por cima da casaca ou farda, com um 
eollar formado de rosas de ouro e esmalte, nos dias de 
Côrte e Grande Gala. Nos mais djas trarão só as bandas 
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por cima da vestia, como os Gram-Cruzes das outras 
Ordens. 0.-; honorarios usarão elo mesmo, sem collêlr. 

Art. 5. 0 Os Grandes Dignitarios e os Dignitarios 
trarão a medalha pendente ao pescoço, e cllap\ na 
casaca; com a diffcrença de não ter corôa a medalha e 
chapa dos seo;u nd os. 

Art. G. o Os Commemladorcs e Offir.iaes usarão d:1 r;Je
dalha e chapa na caqca; com a mesma diiJaenG:l ele 
não ter ccll·ôa :1 m~rla lha c cnapa dos segundos. 

Art. 7. o Os Cava lleiros trarão a medalha como usam 
os das outras Ordens. 

Art. 8. o O despacho e expediente da Ordem fica per
tencendo á Secretaria de Estado dos Negocias do Im
perio. 

José Clemente Pereira, do Mt)Ll Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Nep:ocins do Imperio~ o tenha 
assim entendido. e faca executar.-Pala.io do llio de 
Janeiro em dez.asete· de Outubro de mil oitocrntos 
e vinte nove, oitavo da Independencia c elo Imperio. 

Com a rubrica de Sua ~agestade Imperial. 

José Clemente Pereira. 

DECRETO- DE 18 DE OUTUBRO DE i829. 

Ordena que a parada geral dos batalhões de CdÇadores n.os lO e 
H da L a linha do Exerci to fique sendo na Provincia de Minas 
Geraes. 

Sendo nece~sario designar o lugar da p1rada geral 
dos batalhões de caçadores n. Oli tO e H. de L a linha do 
Exercito, por não poder mais verificar-se no que foi es
tabelecido por Decreto, e tabella do.· primeiro de De
zembro de mil oitocentos vinte e quatro: Hei por bem 
Ordenar, que a parada geral dos sobreditos dous bata
lhões fique s~ndo d'ora em diante na Provincia. de .Minas 
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Geraes, nos pontos que mais conv~er ao serv:iço. O Con
sellw Supremo Mil i lar o tenha ass1~1 entcnduJo, e o f~ça 
executar com os drspachos neces=-arros. Paço em _dezoito 
de Outubro de mil o l tocen tos vinte e nove., Oitavo da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade Imperial. 

José Clemente Pereira. 

DECRETO- DE 1.8 DE OUTUBRO BE 1829. 

Concede perdão aos militares que tiverem desertado, se se apre
sentarem dentro do prazo de do1,1S mezes. 

Querendo dar ao Exercito uma prova da Minha Im
perial Clemencia, na oerasião do .Mru Faustissimo Con
sorcio com a Princeza Amelia de !~euchlenberg e Eis
chtoedt: Hei por bem, tendo ouvido o Conselho de 
Estado, conceder perdão a todos os militares., que por 
desgraça tiverem desrrtaclo das suas bandeiras, se dentro 
do prazo de ~ous mezes, contados do dia em que este 
fôr publicado nas respectivas Províncias, se a presen
tarem nos seus corpos, ou aos Commandantes das 
Ar·mas; e permittir que assentem praça em outro qual
quer corpo, quando assim o requeiram, ou estiver fóra 
da Provinda aquelle a que pertencerem. O Conselho 
Supremo Militar o tenha assim entendido, e o faç:1 exe
cutar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Janeiro em dezoito de Outubro de mil oitocentos vinte 
e nove, oitavo da Indopendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade Imperial. 

José Clemente Pereira. 
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DECRETO- DE 24 DE OUTUBRO DE !829. 

Marca o vencimento do Capellão da Fortaleza da Praia Vermelha. 

Tenda por Decreto de 7 de Novembro de 1822, deter
minado que os Capellães das fortalezas da guar·nição do 
porto de~ ta Cdrte percebessem os vencimentos de soldo 
de 9~600 mensaes; e deixando ent:'io de ser com
prehendida n~quella disposição a Capdlania da forta
leza da Praia Vermelha, quando ella pela distancia em 
que se acha, não deve perceber menor vencimento; 
Hei por bem que d'ora em diante vença o Capellão da 
referida for ta lrza da Praia Vertnelha o mencionado 
soldo de 96600 mensaes. O Conselho Supremo Mi
Jitar o tenha assim entendido, e expeça em consequencia 
os despachos nece:::.sarios. Paço em vinte e quatro de 
Outubro de mil oitocentos vinte e nove, oitavo da In
dependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 

DECRETO- DE 3i DE OUTUBRO DE !829. 

Dá novo plano para a extracção das loterias concedidas a bene
ficio das obras da matriz da Villa de Nova Valença da comarca. 
dos Ilhéos. 

Attendendo ao que me representou a Irmandade do 
Santíssimo Sacramento àa freguezia da villa de Nova 
Valença, da comarca dos Ilhéos, sobre a grande difficul
dade, que tem encontrado na extracção da primeira das 
tres loterias, que Fui servido conceder-lhe por De
creto de 17 de Agosto de 1827, a beneficio das obras da 
sua matriz, em razão do excessivo numero de bilhete::;: 
Hei por bem, ficando sem effei to o que se acha disposto 
no referido Decreto, conceder-lhe faculdade para usar, 
nas duas loterias restantes, do plano, que com este 
baixa assignado por José Clemente Pereira, do Meu 
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios 
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do Imporio, que assitn o tenha entendido, e faça rxe
cutar com os despachos necessarios. Palacio do lHo de 
Janeiro em trinta e um de Outubro de mil oitocentos 
vinte e nove, oitavo da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 

Plano das loterias a que se sef'ere o decreto 
acima. 

i Premio de .••......•.•...... 
i dito de .••......•......••..• 
i dito de .... _ .•....•........• 
2 ditos de üOO~OOO .....•...... 
3 di tos de 2õ0~000 ...•..•.•... 
4 di tos de 200~000 ..........•. 
6 ditos de fOOt!OOO ...........• 
8 ditos de õ06000 ........... . 

10 ditos de 30~000 ........... . 
20 ditos de iõ~OOO ..........•. 

!.277 ditos de 101$000 ....•......• 
1.0 branco 120SOOO~ 
Ultimo dito i201$000 ~ · · · · · · • • 

L 333 Premi os . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 
2. 667 Brancos. 

Premio a 12 °/0 do capital de 
32:0008000 •............. 

4. 000 bilhetes a BSOOO •••••••••••• 

8:000~000 
2:000~000 
i:0008000 
t:oooaooo 

7õ08000 
8008000 
6008000 
!.~:008000 
300$000 
3008000 

12:7708000 

240~000 

28:160~000 

3:8~08000 

32:000~000 

Palacio do Rio ele Janeiro em 31 de Outubro de 1829. 
-José Clemente Pereira. 

DECRETO- nE at DE ouTuBao DE t82m. 

Manda suspender por seis mezes na Provincia do Ceará as for· 
maJidades !:lonstitucionaes que garantem a liberdade indivi
dual. 

Constando-me. por officio do Presidente do Ceará, que 
alguns indivíduos esquecidos do seu solemne juramento 
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ao Governo Constitu~ional,que felizmente rege rste Im~ 
perio, e que eu muito desejo manter, attentavam contra 
a sua existencia, a fim de proclamarem alli o Governo 
absoluto, c exigindo a se~urança do Estado, que em taes 
cireumstancias, attcn!a a di.~tanci:1 em •JUe se acha a 
referida província, s:~ adop!cm promptas e energicas 
medida:-:, não sú p1ra c·xtirp:tr e punir na ~ua origemtão 
horroro~o crime, como para fazer cessar o progresso de 
seus terríveis eiJcitos: Hei pur lwm, tendo ouvido o 
meu Conselho dJ E:'LHlo, c na conformidade do artigo 
cento setenta e nove, paragr;1pho trinta e cinco da 
C"n,tituição) ordcn:1r que, no ca:-,o de se ter dt'sgraçada~ 
mente realisado tão drtestavel projeeto, se suspendam 
provisoriamente na sobredita Pro v Ineia, por tempo de 
seis mezes (se antes se não ti ver conseguido o restabde~ 
cimento da ordem, e a perfeita tranquilliclade della) os 
puagraphos quarto, sexto, setimo, oitavo, nono e de~ 
cimo do citado artigo~para que sem élS formalidades nelles 
marcadas, se possa proceder contra quaesquer pes~oas 
complicadas neste dclicto, ficando todos os mais em seu 
inteiro vigor. 

Luci o Soa rcs Teixeira de Gouvêa" elo meu Conselho, 
Ministro e Secret1rio ele Eslado dos Neg·oeios da Justiça 
o tenha assim entendido, e faça cxecu Lar. Pa laeio do Rio 
de Janeiro em trinta e um de Outubro de mil oitocentos 
vinte e nove, oitavo ela lnHlependenc.ia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lu cio Soares Teixeira de Gouvea. 

DECRETO- DE 31 DE OUTUBRO DE 1.829. 

Nomeia os membros e dá instrucçõcs para a commissão encarre
gada da liquidação do Banco do Brazil. 

Hei por bem nomear na conformidade do art. 3. o da 
Carta de Lei de 23 de Setembro deste anno, á José 
Antonio Lisboa, elo Meu Conselho, á Jgna:::io Hatton, 
Deputado da Junta da Caixa d 'Amortização, e á Ma no~l 
Joaquim ele Oliveira Leão, Contadol' Geral da Prt
meira Repartição do Thesouro Nacional, para membros 
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da Commissao do Governo, que se deve empregar nos 
ohjectos drsig-nados no :Hligo_quarto d_a dita C~rta de 
Lei, retyulando-se a este respctto pelas mstruc<.:oes, q~e 
com este baixam as~:ignadas por Miguel Calmou du Pm 
f.~ Almeida~ do l\len ConsPiho, l\linistro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Fat:elllb, c Presiclentt' elo l~he
som·o N;\(·íon:ll, que m;l!Hlará abonar a cada um dos d1tos 
membros duzcnto:5 rnil reis por mez ele gratilicação, 
emquan to clt: rareil: os trahalhos d:1 referida commissão. 

O Mesmo Ministro c Sccret:1rio de Estado o tenha 
assim entendido~ c o faça executar com os despachos 
neccssarios. -- Palacio do Rio de Janeiro em trinta e 
um de Outubro de mil oitocentos e vinte nove, oitavo 
da Indcpenclencia e do Imporia. 

L 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

lnstrucções a CJUe se re:f"ere o Dect .. eto · achna. 

~ i. o No art. 4. o da Lei de 23 de Setembro deste 
anuo, a Commissào achará designado o fim, para que 
fôra instituída, e definidos os assumptos, de que deverá 
occurat -se com o zelo, actividade e circumspecção, que 
Sua M:1gestê1dc o Imperador t'spcra encontrar, u louvar 
naquelles, que Lt~m merecido a Sua Magestade conf1ança. 

:~ 2. o L0go que installada seja, a Commissão, de ac
côrdo com a do B tllCO, cuidará em arrecadar os tórculos, 
chap<IS, e utensis da fabrica elas nolàs ela esta1:1pa 
aetual, fazcnuo encerrar todos estes objeetos em corres 
de treschavcs, qtH~ serão lacr:Jdos, e sdlados pelo ];ls
pector Geral da Caixa de An:ortiza(;ão, e as chaves (;n
treguc:~, urna ao mesmo lnspcclor, a segunda á Cum
rnissão, c a terceira á Commiss<io do Banco. O encc:Ta
mento dos sobreditos objectos, e a i111pressão dos sellos 
terá lugar em prcsenç • de todos os clavicularios, que 
serão avisados para este acto pela Commissão; e os 
cofres assim fechados, e sellados, ficarão guardados na 
casa forte do Banco. 

~ 3. o A Commissão passará immediatamente a ajustar 
com a do B1nco o modo, pelo qua I deverão proceder á 
assigna tu r a das notas de novo c melhor padrão, que 
hão de substituir as actuaes, que circúlam; cumpriildo 
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todavia, p<1ra que h;~ja a preds:1 rcp;ularifladn, que nsla 
fat,:a primeiro a dislribui(·ão dellas pelos vinte indivi
d uos, que forem nomeados par a assigna l-as conforme 
o art. 5. o da Lei, e as receba, depois de assignadas 
para entregal-:ts áquella , que em seguida fàrà o 
mesmo a respeito dos dez indivíduos nomeados pelo se
gundo Decreto da data de hoje incluso~ por cópia authen
tica. E Jogo que a Commissão as receba tambem rom as 
com peten tcs assignn l uras, aprcsen tal-as-ha à do Banco, 
e de commum accôrdo farão an)1uncios ao publico, e 
avisarão ao Thrsonreiro-mór do Thcsouro Publico, o ao 
[nspector geral da Caixa de Amortização, para que co
mece sem perda de tempo o troco, ou substituição dese
jada~ tendo-se em vista a cxacta e litteral disposição do 
art. 6. o da mesma Lei. E porquanto desta susbstituição, 
ou antes ela verificação da quantidade das notas em cir
culação depende o que ha de mais prominente na exe
cução da Lri ; Sua l\l:lges taélc o Imperador recommenda 
ao zelo da Commissão a maior actividade nessa urgente 
operação. 

~ ~-o Logo que tenha encetado o trabalho recommen· 
dado no paragra pho antecedente, a Com missão proce
derá com a elo Banco, a fazer o inventario ele todos os seus 
haveres, remettendo ao Governo cópia authrntica do 
mesmo inventario; e a verificar a C'lixa dos depositas 
publicas, e particulares, que será apurada nos pr·ecisos 
termos do art. 9. o da Lei, dando immediata conta ao 
Governo de o haver assim cumprido, para que se execute 
a segunda parte da disposição do mesmo artigo. 

~ 5. o Concluído o inventario, e a veritlcação, de que 
trata o paragrapho precedente, a Commissão occupar
se-ha desde logo da liquidação da divida do Governo, e 
do exame das transacçõPS das Caixas filiaes elo Banco, 
(mormente da estabelecida na Bahia) com as respectivas 
Juntas de Fazenda. Para a liquidação da divida a Com
missão deverá examinar escrupulosamente cada um dos 
livros respectivos, desde o começo della, e organizar ao 
mesmo tempo uma nova conta corrente, exigindo todos 
os documentos, e titulos, que comprovem os seus di
versos artigos. Esta conta corrente deverá comprehender 
todo o debito do Governo, seja qual fôe a sua origem, ou 
a denominação, que tenha nos livros do Banco. 

~ 6. o A Commissão poderá consulta r, ou propô r ao Go· 
ver no qualquer medida que se dirija a facilitar, e pro
mover o trabalho da liquidação, assim como poderá es
colher, e submetter à approvação do mesmo Governo 
os escripturarios, que lhe forem necessarios para ore-. 
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f1'riuo trabalho, indicando as gratificações, que devam 
vencrr. s 7. o Finalmente a Commis_são participará ao Governo 
immcdiatarnente a dccurrencta de qualquer caso, em que 
possa verificar-se a segunda parte da disposição do 
art. 7. o da Lei, indep~ndentemente da conta mensal~ 
que deverá dar em virtude do art. 20. 

Paçoem3i de Outubro de !829.- Migttel Calmon dtt 
Pin e Almeida. 

DECRETO --DE 31 D~ OUTUBRO DE t829. 

Nomea os membros da com missão para assignatura de notas, 

Hei por bem Nomear para membros da commissão dq 
assigna tura das notas, que em conformidade do art. ~L o 

da Carta de Lei de 23 de Setembro passado, devem sub"' 
stituir as actuaes do Banco do Brazil, as pessoas consl<m
tes da relaçâo, que com este baixa, assignada por Mi"" 
guel Calmon du Pin e Almeida, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazend:-~, 
e Presictente do Thesouro Nacional, que assim o terá 
entendido; e o faça executar com os despachos necsssa..;. 
rios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e um de Outu..: 
bro de mil oitocentos vinte c nove, oitavo da Indepen
dencia e do I m per i o. 

Com a n.thrica de Sua Magcstaflc o Ímpetador. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida .. 

R.eláçãti das pessoa~ ' nomeadas para a COlll~ 
lllissão a que sê rerere o decreto acillla. 

José de Rezende Costa; do Conselho de Sua Magestade 
o Imperador-Joaquim José Pereira de Fato-José Fran.; 
eisco de Mesquita- Joaquim Antonio Ferreira...._. Pedro 
José Bernardes- José Lino de Moura- Joaquim. Tei..; 
xeira de Macedo-José Francisco Bernardes -Manoel 
José da Silva- José Ferreira dos Santos. 

Paiacio do Rio de Janeiro em 31 de Outubro de 1829 J 

--. jlfiguel Calmon du Pin c Almeida. 

- PART!l: ll. 
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DECRETO --[)R !t, DE NO\"El\InEO DE 182H. 

Manda alJonar mais 20$000 por mez, para quebras, aos Commis-
sarios Pagadores do Thesouraria de Fazenda da Bahia, quando 
estiverem de cofre. 

Atlendendo ao que Me representaram us Commissa-
rios Pagadores da Thesourarla das Tropas da Província 
da Bahia; e às faltas que experimentam nos m~zes em 
que estão de cofre, pelos mui tos pagamentos qne se 
fazem, e com trocos miudos: Hei por hem que d'ora em 
diante o Commissario Pagador que estiver ele cofre, ven
ça mais vinte mil réis por mez para quebras . 

.José Clemente Pereira~ elo Meu Conselho, Míni~tro n 
Secretario de Estado dos Ncgocios do lmpcrio, encarre
gado interinamenle dos da Guerra, o tenha assim en
tendido, e expeça ero consrquencia os despachos neces
.sarios. Paço em quatro de Novembro de mil oitocrnlos 
vinte e novr, oitavo da lndependencia c do Imperio. 

Com a ruhrien de Sua Magestade o Imperador" 

AL VARA- DE ~ DE NOVEl\IBIW DE :l82H. 

Concede o tratamento de Alteza Real ao Principe de Eicllstoedt 
e Duque de Leuchtemberg. 

Eu o Imperador Constitucional e Defensor· Perpetuo elo 
lmperio do Brazil: Faço saber aos que este Alvará virem: 
Que Tomando em consideração a elevada qualidade do 
Principe de Eicllstoecl t, e Duque de Leuchtemberg: e 
Querendo Dar-lhe uma prova da distincla afieição_, que 
Me merece: Hei por bem que na Minba Córte, e em 
todas as p:.~rtes deste Imperio se lhe dê o tratameiJto de 
Alteza Real, tanto de palavra, como por escripto. E este 
se cumprirá como nelle se contém, sem duvida ou em
bargo algum, pois assim é Minha Vontade, publicando-se 
na Chancellaria-mor do Imperio, e registrando-se em 
todas as repartições, onde por costume se eleve registJ:ar. 
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Dado na Cidade e Côrte do Rio de Janeiro aos cinco de 
Novembro de mil oi toccntos v in te e nove, oitavo da 
Indcpendencia e do Impcrio. 

IMPERADOR com Guarda. 

José Clementfl Pereira. 

Alra.rá por que Vossa .Magestade Imperial Ha por bem 
qlle nesta Côrtc e Imperio do Brazil se dê ao Principe de 
Eichstordt, e Duque de Leuchtmnberg, o tratamento de Al
teza Real, como acima se declara. 

Para Vossa Magcstadc Imperial Ver. 

A 1 h i no f lo~ San tM Pereir:-1~ a fez. 

CARTA IMPERIAL- DE 5 DE NOVEMBRO DE 1829. 

Concede o titulo de Duque de Santa Cruz ao Príncipe de Eie!Js
toerlt, e Duque de Leuclltemberg. 

Princine de Eir,hstoeclt, e Duque dr, Leuchtemberg, 
Amigo: Eu Dom Pedro Imperador Constitucional e De
fensor Perpetuo do Imperio do Brazil vos envio muito 
saudar, como aquelle que muito amo e pr(~so. Tendo
me sido extrema.r1ente grata a vossa vincla a este Im
perio na ocr.asião aforturnda U.o meu fausto consorcio 
com a Princeza Amcli!l de Leuchtemberg vcssa Irmã,~ 
hoje minha muito amada c presada Mulher: e Desejan
do, em attenção ás altas qualidades que vos distinguem, 
mostra r, por um te::;temunho que dure na memoria dos 
homens, o puro affeeto qtH~ vos consagro e a justa esti
mação que Faço ele vossos sublimes meritos e virtudes: 
Hei por bem e me praz conferir-vos o ti tu lo de Duque 
de Santa Cruz, com o tratamento ele Alteza Real. Nosso 
Senhor vos haja em sua santa guarda. 

Escripta no Pai:Jcia da Boa-Vista em cinco de Novem
JJro de mil oitocentos vinte e nove, oi ta v o da Indepenh 
dencia e do lmperio. 

IMPERADOR com Guarda. 

José Clemente Pereira .. 

Para o Prineipe elA Eiehstoedt. 



ACTOS DO PODER 

DECRETO - DE i í DE NOVEMBRO DE i829. 

Extingue o Commissariado do Exercito, c providencia sobre o 
municiamcnto de viveres ao Exercito. 

Tendo cessado as circumstancias extraordinarias da 
guerra, que faziam indispensavel ~ que a administração 
do municiamen to de viveres do Exercito fosse dirigida 
pelo Commissariado: Hei por bem mandar extinguir 
este; e que o mesmo municiamento se faça por arrema
tação, ou, no caso uni co de se não poder esta verifica r, 
em dinheiro; regulando-se rste novo methoclo de for .... 
necimento pelas lnstrucções, que com este baixam, as:"ig
nadas por José Clrmente Pereira, do Meu Conselho, Mi
nistro e Srcretario de E::;tado dosNegocios do lmperio, 
encarregado interinamente dos ela Guerra, que assim o 
tenha entendido, e faça executar com os despachos ne
cessarios. Paço em quatorze de Novembro de mil oito
centos e vinte e nove, oitavo ela Independencia e elo Im
perio 

Com a rubrica de Sua :Magestade Imperia 1. 

José Clemente Pereira. 

lnstrucções para a arrematação do rorneci .. 
mento de -viveres do Exercito., a que se rere .. 
re o Decreto datado de ho.je. 

Art. L o Haverá um empregado, encarregado do 
fornecimento da tropa, em todos os lugares, onde esta 
houver de ser municiada, com um ou mais escriptura
rios, o qual receberá do governo as convenientes ins
trucções, c ordens relativas aos vencimentos da mesma 
tropa. 

Art. 2. o Este terá a seu cargo o recebimento dos vales· 
passados pelas pessoas para is~o autorizadas) e em troca 
dellcs, passará contra-vales, á vista dos quaes os arrema
tantes entregarão a quem lh'os apresentar as rações 
nclles indicadas. 

Art. 3. o Deverá no flm de cada mez fazer resgata r 
todos os contra-vales, que os arrematantes tiverem sa
tisfeito, por um só recibo geral; dos quaes os que per
tencerem aos rorpos serão autorizados com a :-~ssig-na tu-
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ra Jos chefes respectivos, e os das pessoas, que forem 
fornecidas individualmente, com a assignatura do Quar
tel-Mestre General na Côrte, e com a dos Commandantes 
das Armas nas províncias. Estes recibos conterão espe
cificadamente~ além do numero das rações fornecidas, a 
qualidade das mesmas rações~ c o seu valor em dmhei
ro, calculado pelo preço da arrematação. 

Art. 4. o Apresentará n:t Terceira Repartição da Se
cretaria de Estado dos Negocios da Guerra na Côrte, e 
nas Juntas da Fazenda nas províncias, até o dia i5 do 
mez subscquente, a cont:.~. do fornecimento do mez an
tecedente, documentada com os recibos de que trata o 
artigo antecedente, e os vales particulares, de que falia 
o art. 2. o 

Art. 5. o Será obrigado a apresentar ao Thesouro Pu
blico na Côrte, e ás Juntas da Fazenda nas províncias, 
até o dia 24 Llc cada mez o orçamento da despeza do 
seguinte. 

Art. 6. o Receberá das H.epartições da Fazenda compe
tentes, o dinheiro neccssario para pagamento dos empre
gados elo fornecimento, e outras quaesquer despezas, que 
competentemente houver ele fazer. 

Art. 7. o Será o fiscal do cumprimento das condições 
·do con tracto da arrematação. 

Art. 8. o Qualquer empregado publico, que por si, ou 
interposta pessoa, fôr interessado na arrematação, será 
demittido do seu emprego. 

Art. 9. o A arrematação par·a ser mais regular, será 
feita sobre rações de etapa c forragens completas, as 
quacs são compostas dos generos, e quantidades, que na 
tabella junta se declaram. 

Art. i O. No caso de se não poder verificar a arrema
tação das rações e etapa por inteiro, sempre se arrema
tarão as de farinha ; e os outros generos de que as 
mesmas se compõem, serão pagos em dinheiro ; avalian
do-se o seu preço por commum accôrdo entre as Juntas 
da Fazenda, e os Commandantes das Armas, esta avalia
ção será renovada todos os seis mezes, para que não seja 
prejudicial á Fazenda Publica, nem ao Exercito. 

Art. 1f. Condições cssenciacs da arrematação: 
i. a A arrematação dura r á por tempo tle tres annos. 
2. a Se os arrema tantos receberem alguns generos dos 

que existirem no Commissariado, serão por elles pagos 
pelos preços correntes, por que os mesmos se poderiam 
comprar ao tempo da entrega. 

3. a Receberão os utensílios, que existirem no Com,. 
missariado por in venta rio, e pelo seu justo valor: c no 

L 
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fim do tempo da arrematação, serão obrigados a re.sti
tuil-os no mesmo estado, em que os receberem, ou á sua 
pag-a pela ~valiação. 

4. 11 Os armazens da nação occup~dos ·actualmente 
pelo commissariado serão entregues aos arrema
tantes, ficando estes obrigados a fazer á sua custa todos 
os reparos quo forem necessaríos para sua conservação 
em bom estado. Todos os mais armazens, de que os ar
rema tan tcs se h ou verem de servir, serão si tua dos em 
lugares commodfls para a tropa, que houver de ser for
necida. 

5."' A arrematação ha de ter prineipio na Cúrte no l. f) 

de Janeiro de 1830, e acabar no dia 31 de Dezembro de 
18:32: nas provincias começará um mez depois que o 
Decreto dabdo de hoje fôr recebido. E nenhuma causa 
imprevista, ou insolita, desonerará os arrematantes do 
cumprimento do seu contracto, excepto o caso de blo .. 
gueio, hostilidades, ou mudança da tropa para outro 
lugar. 

6. • Os arrematantes serão obrigados a entregar, 
prompta e exactamen te, as rações que constarem dos 
cont1·a-vales na especic nos mesmos Llcclaracbs, a fJnem 
lhos apresenta r. 

7. a Todos os generos serão sempre de boa qualidade~ e 
quando o não forem, lhes :hão serão recebidos; se elles 
instarem para que lhes sejam aceitos, precedendo re
presentação do Com mandante ele qualquer corpo, proce
der-se-ha a exame nelles por dous Cirurgiões nomea
dos um por este, e outro por parte dos arrematantes, na 
presença destes, c do Commandante do corpo, ou de pes
soas por elles autorizadas: a decisão sendo uniforme 
será terminante; no caso do Cirurgião nomeado por 
parte da tropa declarar que os generos são de má qua
lidade os anema tan tes serão obrigados a fornecer 
oulros. 

8. a O fornecimento será feito para clous dias, menos 
o da::; forrélgens de capim, que será diario. 

9. a As racõt's serão recebidas nos armazcns dos arre
matantes, aoÍJde as pessoas, que as houverem de receber, 
se deyerão apresentar com saccos seus, e os mais uten
silios neeessarios. As forragens de capim hão de ser 
pvstas pelos arrematantes dentro dos quarteis, na fórma 
que actualmente se pratica pelo Commissariado. 

10. a No caso dos arrematantes faltarem com o forne
cimento neeessario, serão os generos comprados á sua 
custa; e a SU! importancia lhes será descontada do que 
houverem de receber nas competente~ Repartições de 
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F;.~zenua, ü vi:;la da eonla, quo apt'f'Sentar o encarregado 
do fornecimento, não ficando áquelles direito algum para 
exi!S·irern ditTercnça nos preços, sejam quaesquer que 
possam ter sido aquclles, por que os generos se compra
ram: se porém, nada tiverem a receber 1.la Fazenda Pu
blica, serão compeli idos a pagar por seus bens, e pm· 
seus fiadores judidalmente. 

H. a Os transportes por mar ou por torra, emprega
dos pelos arrematantes, serão respeitados e livres de 
embargos; e, se fór necossario, se dará guarda militar 
pl r a proteger os armazcns, e conservar a boa ordem na 
entrega das rações. 

12.a Quanrlo fôr necessario fornecer rações para tropa, 
que tenha de embarcar, serão estas promptifieadas pelos 
arrematantes pelo mesmo preço das que fornecerem para 
a tropa de terra. As despezas !le conducções, e embarque 
~enio feitas pelo encarregaclo do fornecimento á custa 
da Fazenda Publica. 

13. a A arrematação da carne fresca na Côrte só terá 
principio no 1. o de Julho de 1830, e durará até 31 de 
Dezembro de 1832 na côrte, por se achar o seu forneci
mento arrematado até 30 de Junho do sobredito armo. 

i~. a Nas províncias, aonde o fornecimento se achar 
já por arrematação, se gu'lrdarão os contrados feitos : 
lindos estes se procederá a nova arrematação pelo tempo 
que correspondrr, por fórma , que as arrematações 
possam principiar uniformes em todo o Irnperio no 
principio do anno dr, 1833. 

H). a Os arrem:1tantcs serão pagos indefectivelmente 
da imporlancia das rações e forragens que fornecerem 
em cada mez, até o ultimo dia do mez subsequente, á 
vista do recibo geral, que é obrigado a passar-lhe o em
pregado encarregaJo elo fornecimento. 

16. a Se houver alguma duvida na interpretação de 
alguma das condições do con tracto ele arrematação, será; 
decitlilla por arbitras nomcatlos competentemente na 
fúnna elas leis exinentrs. 
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Tabella de que t.rata o art. 9. 0 
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- I Pao ....••....... , ....... ! ~ 
Bolacha................. i 
Farinha . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . V 40 

l {Fresca i 
1. a Carne... La Sal.. .. l/16 

~.a Secca. }ii 

~ o 
~ ~ 
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"" o o 
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:.--; r.:!~ 
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~ r:fJ c..':l ~...: 
~~ ~~ 
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..:fi' Çl>;j 

:::>.::: õ ..:lO 
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""' < 

,.!.-< 
00 
r.:!.,.. 
..... u 
o<"i;:.:) 

j ~ . 
r.:~ .o o 
p..~.l. 

~~§ :z: u 
...:l~O 
"iOZ 
f-; 

1 
Feijão ......... i/160 ••.•. .Milho,: % 

2.a Legumes Sal. ...••.. 1/!6 
Toucinho. i/!6 •.......• Capim .. , • • 2 ~~ 

3 a { Arroz. . .. . i ).jí 
• · • · .. · ·" · Toucinho. i/16 

Lenha ..•...••.........•. J. ).jí 
Aguardeute .............. :. . . .. .. Y! 

Paço em :1." de Novembro de :1.829.- José Clemente 
Per(Jiflf. 

DECRETO-DE 1" DE NOVEMBRO DE 1829. 

Sobre o abono de vencimentos aos empregados do extincto Com .. 
missari{l.do do Exerci to. 

Havendo eu mandado extinguir o Commissariado do 
Exercito por Decreto da data de hoje; e não sendo de 
justica, que os empregados do mesmo fiquem privados 
dos meios de subsistencia, a que adquiriram direito por 
seus serviços: Hei por bem Ordenar, que aos sobreditos 
empregados, emquanto não puderem obter outro algum 
emprego, para que possam ter aptidão~ se continuem a 
pagar seus soldos, sem nenhum outro vencimento. 

José Clemente Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do hnperio, encarre .. 
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gado interinamente dos da Guerra, o tenha assim enten
dido, e faça executar com os despachos necessarios .. Paço 
em quatorze de Novembro de mil oitocentos vwte e 
nove, oitavo da Indepcndencia, e do Imperio. 

Com. a rubrica de Sua Magestado Imperial. 

José Clemente Pereira, 

DECHETO- DE 19 DE NOVEl\IBRO DF 1829. 

Crêa uma commissão encnrregada de organizar um projecto do 
regulamento para as escolas de primeiras letras, 

Sendo indispensavel regular convenientemente a in
strucção da mocidade nas Escolas de primeiras letras, 
tanto pelo systema Lencaster, como pelo antigo: Hei 
por bem crear uma Commissão composta dos Pf'Dfessores 
Antonio Maria Barker, Felizardo Joaquim da Silva Mo .. 
raes, Francisco Joaquim Nogueira Neves, João José 
Pereira Sarmento, e Marcellino Pinto Ribeiro Duarte; 
a qual terá por primeiro objecto em seus trabalhos orga
nizar um projecto de regulamento para as referidas es .. 
colas, e ordenar compendias, pelos quaes methodica
mente se ensinem as ma terias declaradas no artigo sexto 
da Lei de quinze de Outubro de mil oitocentos vinte e 
sete. 

José Clemente Pereira, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, o tenha 
assim entendido, e ex peça os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em dezanove de Novembro de 
mil oitocentos vinte e nove, oitavo da Independencia, 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade Imperial. 

José Clemente Pereira. 

DECRETO-- DE 20 DE NOVEMBRO DE 1829. 

Concede duas loterias a beneficio das obras da igreja matriz da 
Villa de Rezende. 

Attendendo ao que Me representou a Irmandade do 
Santíssimo Sacramento da freguezia da villa de Re ... 
~ P4RTE TI. 4l 

) 
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zentlt•, desta Pl·ovincia, sobre a impossibilidade de con
cluir-se a obra da sua nova igreja com o lJene11cio da 
t•xtracção de duas lotrri;1s, que lhe foram concedidas 
por D.~crcto de tO de Julho de 1827, c das esmolas, que 
tem recebido de seus pnrochianos; requerendo por isso 
a continuação de mais loterias, para com seu prorlucto 
se supprirem as grandes despezas, que ainda restam a 
fazer-se: Hei por bem conceder para o fim proposto á 
referida irmandade a extracção de mais duas loterias, 
de sessenta contos de réis cada urna, verificada pela 
mesma forma das antecedentes; devendo empregar o 
seu zelo e piedaue para com este auxilio se conseguir 
o adiantamento da dita Ig-reja, o seguindo na sobreuita 
extrarção o plano, que com este baixa, assignado por 
José Clemente Pereira, do :Meu Conselho_, Ministro e 
Secretario de Estado elos Negocios do lmperio, que assim 
o tenha entenclid o, e faça execu t:1r com os despachos 
necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro em vi ute do 
Novembro de mil oitocentos e vinte e nove, oitavo da 
lndepcndencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua .Magcstade o Imperador. 

José Clemente Pereirll. 

Plano das duas lot.erias a (JUC se rerere o De
creto acillla. 

1 Premio de .............•......... 
1 ..................... . 
J ••..•.••...•••..•..... 
2 l :000~5000 ............ .. 
4 4006000 ............ . 
6 2008000 ............ . 

10 1005000 ............ . 
30 405000 ............ . 
t)'f 2~;)000 ............ . 

15Õ~) 165000 ............ . 
1 Primeira brant.:a. . . . . . . . . ....... . 
i Ultima h r anca....... . . . . ....... . 

Premio de i'-2. 0
/ 11 sobre ô0:0001)000 ..... 

166(; Premi os~ ··pon 1 .. 11. L··. 1 ... ) .,000 3~3:31 Bra w·o.:; ~ ;JJ • 11 lC t~ ... ,_,, · · · • • 

!2:0006000 
5:0006000 
2:000~5000 
2:000EOOO 
!:{)006000 
!:2006000 
1:000~000 
1:2006000 
1:2965000 

2/J:: 8806000 
3126000 
3126000 

;)~: 800~5000 
7:2006000 

60: 0001~000 
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Os Bilhetes desta loteria ~ão de 126000 cada um; 
porém tamhem ha meios bilhetes de 6#000, e co~ elles 
se cubra metade do premio, que sahir ao nnmt:ro, que 
elle indicar como vai decl(Jrado nos mesmos bilhetes: 
entrcgando-'se os premi os sem desconto, por)~ ir dcd.u
ziclo no total dos mesmos o premio em llenclino da dtta 
Irmandade. 

Pal:~cio elo Rio de Janeiro em 20 de Novembro de i82U. 
-José Clemente Pereinl. 

DECHETÜ-DE 2~ DE NOVEMBRO DE i82U. 

Permitte a exportação para a Provincia de S. Paulo de moeda de 
cobre até a quantia de 300:000~000. 

Querendo obviar a quaesquet inconvenientes que 
possam em pecer o gyro das transacções commerciaes, c 
d.iarias da Província de S. Paulo, pela falta de numera
rio em cobre como Tne consta já ir-se experimentando: 
Hei por bem permittir a exportação para aq uella pro
víncia sómente até a quantia de trezentos contos de 
réis em moeda de cobre ptra os portos de Santos, Uba
tuiJa, Villa-Bella, S. Sebastião, lguapc, Paranaguá, Ca
nanéa e Antonina da dita província, sem embarg·o das 
disposições do Decreto de :J de Março de 1827 em con
trario. 

Miguel Calmon dn Pin e Almeida, do Meu Conlseho 
Ministro e Secretario de Estado dos N egocios da Fazenda, 
assim o tenha entendido, e faça executar com os des
pachos necessarios as ditferentes Repartições. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e quatro de Novembro de 
mil oitocentos vinte e nove, oitavo-da Independeacia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Jfiguel Calmon dn tin r Almeida. 
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DECRETO- DE 25 DE NOVEMBRO DE 1829. 

Crêa nesta Côrtc uma commissão de Estatística geographica e 
natural, política e civil. 

Sendo reconhecida a necessidade ele organisar-se a 
Estatística deste Impcrio pelas vantagens, que elo seu 
cxacto conhecimento tlevem resultar para os trabalhos da 
Assembléa Geral Legislativa, e pnra os a c tos do Poder 
Executivo: Hei por bem crear nesta Côrte uma com
missão de Est;ltistic:a geographica c natural, política e 
civil ; e nomear para ella as pessoas constantes da relação 
junta, que com cstu baixa assignada por José Cl8mente 
Pereira, do Meu Conselho, Ministro e Seaetario do 
Estado dos Negot:ios elo Imperio, que assim o tenha 
entendido, e f:.Jça executar com os desp:1d10s nccessa
rios.- PalaLio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de 
Novembro elo mil oitocentos vinte c nove, oit:1vo da 
lndependeneia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua ~!agestade Imperial. 

José Clemente Pereira. 

Relação das pessoas que Sua Magestade o 
Imperador ha p<)r bem non1ear para a com
nlissão de E!o§t.atistica., creada por Decreto da 
data desta. 

Directar. 

Joaquim de Oliveira Alvares. 

Adjw~etos. 

José Sal urnino da Costa Pereira . 
Conrado Jacob de Niemeyer. 
Raymundo José ua Cunha .Mattos. 

Secretnrio. 

José Maria da Silva Bittencourt. 
Palacio do Hio de Janeiro em 2;) de N ovc;nbro de 

!829. - Josê Clemente Pereira. 
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DECRETO-DE 2J Dll: NOVEMBRO DE l52i}. 

Declara os empregados das Camaras Municipaes que são dispen~ 
sados do serviço dos corpos de 2.a linha do Exercito. 

Sendo necessario determinar a classe dos empregados 
das Camaras Municipaes, que devem ser dispensados 
do ser v iço militar, lJUanclo a nomeação rccahir em 
pessoas alistadas nos corpos ela segunda linha elo Exer
cito: Hei por bem declarar·, que ficam dispensados 
do serviço miliciano, os Vereadores, o Procurador, c 
Secretario, e o Porteiro, e um Fiscal em cada freguezia. 
José Clemente Pereira, elo Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias elo Imperio, encar
regado interinamente dos da Guerra, o tenha assim 
entendido, e expeça os desp Jehos necessarios.- Paço em 
vinte e cinco de Novembro de mil oitocentos vinte e 
nove, oitavo da Independencia e do Im per i o. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador . 

.Jose' Cfemente Pereira. 

DECRETO - DE 27 DE NOVEMBRO DE 1.820 

Crêa o Livro :\lestre de assentamento dos Officiacs de :La P 2.r1 
linha do exercito. 

Desejando estabelecer todos os meios que possam con
tribuir para que nas promoções do Exereito, nas no
meações para commissõrs e empregos do mesmo, e na 
distribuição dos premies devidos áqunlles que mais se 
distinguem por sua boa condurta e serviços, se não falte 
nunca á justiça c igualdade, que St:mpre tem sido minha 
constante vontade guardar com meus Jcacs subditos, e 
em particular com a classe militar, que em todos os 
tempos se tem feito credora da minha mais alta conside
ração, pela natureza do glorioso serviço a que se dedica : 
Hei por bem ordenar que na Secretaria de Estado dos 
Negocios da Guerra se crêc um Livro Mestre para nelle 
~r :-~ssentarem os nomrs c srrviços flA toclo.s os Officiae& 



1la primeira linha do Exercito, e outro ::emelhante para 
os ua segunda linha, que serú or·ganiz1do na conformi
dade das Inst.rucções que com este baixam. assignadas por 
José Clemente l'ereir-:1~ do .Meu Con;;elho, .Ministro c 
Secretario de Estado elos Negocios do Im perio, interina
mente encarregado dos da Gllerra, que assim o tenha en
tendido, e faça executar·. Paço em vinte sete dr Novem
bro de mil oitocentos vinte e nove, oitavo da Indepen· 
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica do Su:1 Mage:-;tadc o Imperador. 

José Clemente Pereira. 

ln!!!t;rucçôes para organização do Livro Mestre 
do Exercito.,. n que se ref"ere o Decreto 'la 
•lata de hoje. 

Art. 1. o O Livro Mestre do Exercito será tlividido em 
cinro partes, que contr.rão : a i. a os Officiaes do E~:.tado 
Maior do Exer·cito e comprehcnderá os Officiaes Gene
raes, os avulsos, e des~mpregados: 2.a os Officiaes do 
Corpo de Engenheiros: 3.a os da arma de Artilhcria: ~.a 
os ela arma de Cavallaria : 5. a os ela arma de Infantaria. 
Será acompanhado além disso de um Indico geral, qnc 
conterá por ordem alpha betica o nome de tJdos os om ~ 
ciaes elo Exercito com referencia á folha do Livro com
petente onde tiverem o seu assPntamento. 

Art. 2. o Neli e se matricularão todos os Officiaes do 
Exercito com as datas dos seus assentamentos de praça~ 
promoções que tiverem tido, c sucessivamente se irão 
lançando no mesmo as que no futuro tiverem. Conterá 
além disso casas competentes para se declararem as 
com missões, serviços, premias e castigos elos Officiaes, e 
outra para as observações. 

Art. 3. 0 A' vista do Livro Mestre se formará annual
mente uma relação geral das antiguidades de cada clas
se, acompanhada elas observações que s~ offerecerem, e 
por ella se regularão as promoções que se houverem de 
fazer. 

Art. ~.o Pelo mesmo Livro Mestre se comporá c pu~ 
blicará annualmente um almanak de todos os Officiaes 
do Exerci to, classificados por armas e patentes, segun
do a ordem do numero das respectivas antiguidades de 
cada um. 
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:\rl. :;. ') Ant~·s de se !:mçar· no Livru .Mt'stre o :Jssrn· 
lamento dos Oilleiacs existentes~ serà previamente puJJli
rada ao Exercito a rel êl(ãO das ;m tigu idades e datas ua~ 
promoções dos Officiacs, man.:ando-su a estes o prazo de 
seis mezes, rara dentro dcllcs poderem apn~scntar ::ts 
rclaçõe!', qne se lhes ofTereccrem : evibndo-se por esta 
l'órma enganos que são susceptíveis de aeontceer. Findo 
o referido prazo c rcsol vidas tiS reclamações, se apparc
eer·em, se pro:;ederá aos assentamentos competentes no 
Livro Mestre. 

Art. 6. o Este Livro terá fé official e da mesma gozarão 
as certidões, que delle se mandarem cxtrahir, sendo 
passadas na fórma de estilo. 

Paço em 27 de Novembro de 1829. --José Clemente 
Pereira. 

DECBETO- DE 22 DE DEZUIBRO DE i829. 

Concrrle quntro loterias para .soccorro do;; emigrados portuguezr~. 

Sendo incompatível com os sentimentos de humani~ 
dade, e com o brio e honra nacional, que se deixem 
perecer á mingua os emigrados por tuguczes, que r e· 
rorrendo a este Imperio, procuraram nellc um asylo: 
E reconhecendo-se a mais urgente necessidade ele se 
lhes prestar um prompto soccorro, sem prejuízo elas 
rendas nacionaes, que não devem distrahir-se do des
tino legal, a que se acham applicadas: Hei por bem~ 
em quanto a Assembléa Geral Legislativa nao provi
denciar a este respeito, conceder a ex tracção de quatro 
loterias, do capit:!l de cem contos de réis cada uma, 
para delles se deduzirem doze por cento a beneficio dos 
referidos emigrado3; preferindo-se a extracção destas a 
rruacsquer outras já concedidas, e observando-se em 
todas o plano, que com este baixa assignado pelo 
Marq uez de Caravellas, do Meu Con-;elho de Esta do, Mi
nislro e Secretario de Estado dos Negocias elo lmperio, 
que assim o tenha cn tendido, e faça executar com os 
despachos necessarios. Palaci o do Rio de Janeiro em 
vinte edous de Dezembro de mil oitocentos vinte e nove 
oi ta v o da lndcpcndcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Jfarquez de Caravellas. 



ACTOS DO PODER 

Plano das loterias n que se 1~ere••e o Deer~<-~to 
acima. 

l Premio ele .................. , .. 
1 Dito de ........................ , 
i Dito de ........................ . 
i Dito de .............•........... 
<:2 Ditos ele -1: OOOSOOO.,, .......... . 
5 Ditos de ~00~~000 ............. , 
9 Ditos de 3006000 ............ . 

H Ditos de 2001)000 ............. . 
33 Ditos de 100~,~000 . . . ........ . 

100 Ditos de 328000...... . . . .. . 
H500 Ditos de 24SOOO .......... · .. . 

i Primeira branca ................ . 
1 Ultima branca ................. , . 

1666 Premi os~ liquido ..............•.. 
3334 Brancos Sbeneficio ............ , . 

20:ooosooo 
iO:ooosooo 
4:000,~000 
2:00015000 
2:000#000 
2~oooaooo 
2:700b000 
2:200SOOO 
3:3006000 
3:2006000 

36:000SOOO 
3005000 
300EOOO 

88:0008000 
12:ooosooo 

nOOO Bilhetes a 20:)000.. . . . . . . . . . . . . 100:0008000 

Os bilhetes destas loterias são de 20~000 cada um: ha 
porém meios bilhetes de fOSOOO; e com estes se cobra 
metade do premio, que sahir ao numero, que elle in"' 
clicar; entregando-se os premias sem desconto dos 12%, 
por se deduzir este elo total ele cada uma das loterias, 

Pala cio do Rio ele Janeiro em 22 ele Dezembro de 1829, 
-=- Mrtrque.z de Caravellas. 

DECRETO -DE 29 DE DEZEMBRO DE 1829. 

Declara sem eiTeito o Decreto de H de Novembro ullirno e d;,l 
nova organização ao Commissariado do Exercito. 

Sendo indispensavel remover os abusos, e diminuir 
quanto possível fôr as despezas, que em tempo de paz 
se fazem pela Repartição do Commissariaclo~ mandada es ... 
tabeleret por Decreto de vinte e dous de Fevereiro de 
mil oitocento3 e vinte, e não podendo ter execução a 
Drrrcto 11<' quatorzP df' Novembro do rorrentf' ~mno, 
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que n1ánda extinguir aquella Repartição, creando um 
systema novo, que, além de mais despendioso, apre
senta inconvenientes graves, e dignos de prompto re• 
medio: Hei por bem Ordenar que fique de nenhum 
effeito o mencionado Decreto de quatorze de Novembro, 
assim como as Instrucçõcs, que com elle baixaram, na 
mesma data; devendo em consequencia a Repartição 
do Commissariado ser reduzida, em tempo de paz, uni
camente á fiscalisação, e contábilidade do forneci
meu to dos viveres do Exercito~ o qual será posto em 
arrematação, na conformidade das Instrucções, que com 
este baixam, assignadas pelo Conde do Rio Pardo, do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Guerra, que assim o tenha entendido e faça exe
cutar com os despachos necessarios.- Paço em vinte e 
nove de Dezembro de mil oitocentos vinte e nove, 
oitavo da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc ImperiaL. 

Conde do Rio Pardo. 

instrucções para regular o :rnodo~ por qae ~té 
deve f"azer o .. orneci:rnento dos viveres do 
Exercito ll!leJido posto e:rn arre:rno.taçiio, na 
éon .. or:rnidade do Decret;o desta data. 

SECÇÃO l.~ 

. Art. L ó A repartição do Commissariado ficará redu
Zida, em tempo de paz, unicamente á contabilidade, e 
fi.scalisação do fornecimento d:J tropa, o qual será feito 
por arrematação, pela maneira adiante declarada: sendo 
pela dit;J repartição do Commissariado que o Governo 
ordenará o que convier relativo a tal objecto. 

Art. 2. o Receberá com tudo o dinheiro necessario para 
o pagamento dos empregados na repartição, para ajustes 
de contas, forragens a dinheiro, e despezas miudas, 
legalmente autorizadas. 

Art. 3. o Até o dia H.i de cada mez, apresenta r á ao 
Thesouro Publico na Côrte, c ás Juntas de Fazenda nas 
províncias, o orçamento da despeza geral do mez se
guinte. 

~ Art. 4. o Oa Thesouraria Geral das Ti'opas na C<>rte, e 
das_respectivas Pagadorias nas provindas, se remet terá 

- PARTB 11. lt~ 
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ao empregado do Commis~:1riado, até o dl21. ;) de cada 
mez, um ex tracto das relações de mostra do mez ante
cedente, a fim de nesta Estação se poLler legali~>ar o nu
mero das raeõc1: fornecidas. 

Art. õ. o Ficam de rogados todos os artigos do regu
lamento do Commissar·iado, que estavam em pratica, 
concernentes a ajustes, compras e distribuições dos 
generos, o que passa a ser privativo dos arrematantes 
do fornecimento. 

Art. 6. o Continuam porém no seu inteiro vigor os 
artigos elo mesmo regulamento, que se referem ao 
systema de fisca lisação, e contabilid:1de. 

Art. 7. o Os empregados do Commissariado, que se
gundo a presente reducção não se tornarem necessarios 
nesta repartição, poderão ser empregados em alguma 
outra, segundo a sua aptidão. 

Art. 8. o Aquelles, porém, que ficarem sem exercício 
por dcsnecessarios, continuarão a perceber os seus res
peçtivos ordenados, cmquanto não forem convenien
temente empregados. 

Art. 9. o Ficarão em todo o seu vigor os artigos elo 
regulamento do Commissariado, relativos ás promoções, 
e demissões dos empregados desta repartição, emquanto 
um systema geral não fôr esta helecido a tal respeito. 

SECÇÃO 2.a 

MODO DE SE FAZER A ARREMATAÇÃO, E CONDIÇCJ.Is, (j)UE 
SE DEVEl\1 OBSEHYAR. 

Art. L o A arrematação será feita sobre rações de 
farinha, eta.pa, forragens, e luzes para quarteis, e durará 
por tempo de um anno, findando o primeiro em 31. de 
Dezembro de 1830. 

Art. 2. o Os generos, e as quantidades, de que se compõe 
cada uma destas rações, serão, na conformidade da Lei 
de 2~ de Seteníbro de i828, como eonsta da tabella 
transcripta no fim destas Instrucções; e pelo que respeita 
a forragens, e luzes para quartcis, c fortalezas, que alli 
não vem designadas, continuarão a fornecer-se as 
mesmas quantidades, que estão em pratica na repartição 
do Commissariado, e que vão declaradas em seguimento 
da sobredita tabella. 

Art. 3. 0 O fornecimento será arrematado junto, ou 
separadamente, excepto os generos de que se compõem 
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as etap::t;;, que farão objecto de uma só arrematação, e 
destes o artigo carne verde, que tambem poderá ser 
arrematado sobre si: em todo o caso o fornecimento 
de:ste artigo, na COrte, não terá principio senão do L o 

de Julho tle -1.830 cr:1 diante~ por se achar ;:rrematado 
até fim de Junho uo Ine,,mo :mno. 

Art. ~.o A arrematação poderá ser g3ral, ou parcial, 
por um determinado numero de r:1ções, qu0 nunc:1 será 
menor que o necessario para a força de um batalhão no 
seu estado completo; com tanto que os arrematantes se 
obriguem ás alterações para mais, e para menos, quo 
possam occorrer; e 03 interesce.; da Fazenda, combinados 
com o bem do serviço, decidiram o Governo a adoptar 
as condições 1nais vaBtajosas, que lhe forem propostas 
pelos fornecedores. 

Art. 5. o Havendo porém quem se proponha a fazer 
todo o fornecimento de rações, ~lssim de pão, fFinha, e 
etapa, como forragens, e luzes para quarteis, debaixo ele 
uma mesma arrematação, lerá a preferen(~ia, se ofie
recer vantagens para" Fazenda~ que não scj~m inferio
res ás dos concurrentcs, que se propuzerem a fcrnecer 
em parte. 

Art. 6. o Os artigos antecedentes relativos ás épocas, 
e modo de se fazer o fornecimento, serão applicados á 
Córte, e áquellas províncias, oncle o dito fornecimento s8 
faz pela repartição do Commissariado. Nas demais pro
víncias porém ficarão subsistindo em todo o seu vigor os 
~~ontractos, ajustes, ou mc~mo arrematações existentes, 
até que uma medida gera! seja adaptada. 

Art. 7. 0 Os arrematantes receberão os genero::;, e os 
utensílios, que existirem nos armazens elo Commissa
riado, os primeiros por compr2, e pelos preços correntes 
no mercado ao tempo da entrega~ e os ultimas por inven
tario; para serem restituídos no fim da sua ~rrematação, 
no mesmo estado, em que os tiverem recebido. 

Art. 8. o Qtiando a arrematação s:~ f~ç1 em geral, serão 
os arrematantes obrigados a fornecer toda a tropa, que 
existir nesta Côrtc c província, embora o s~u numero 
haja ch~ :wgmenlar por corpos que venharn Úl' fóra, ou 
diminuir por outros, CjUi3 d;:HJUi deslaque:n. Entre os 
dous extremos será considerado o me:wr numero o de 
duas mil rações diarias de etapas, e o maximo ele oito 
mil. Em ambos os casos precederão as convenientes 
part.icjpações para que os arremat.an tcs possam regula I" 
as suas compras, segundo a força, a que tenham de 
fornecer. 

L, 
l ) 

Art. D. o Se a arremata,:ão ~c realizar em p:~rtc? fica-
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rão sujeitos os arrematantes á proporção do 2 a 8 mar
cado no ar ligo ~m teeeden te. 

Art. 10. Os élrtigos relativos á arrematnção feita na 
côrte terão lugar no que fôr applicavel ús arrcmataçu~:s 
feitas nas províncias designadas no art 6. 0 

Art. H. O fornecimento será distribuído de dez em 
dez dias, nos arrnazens dos arrematantes, por corpos, 
ou companhias, segnndo actualmento se pratica no Com· 
mi~sariado, com excepção de pão, que será de dous em 
dous di~1s, e a carne verde, c capim diariamente: a hora 
s2rá marcada pela repartiçãocompctente. 

Art. L~. As praças de prct, que por qualquer inci
dente se acharem separadas dos seus corpos, serão man
dadas competcnlemen te addir ao deposito, ou corpos, 
que existirem no lugar, onde tonllam de ser fornecidas, 
a nm de que tal forncrimcnto se não faça individual
mente. 

Art. 1.3. Os arrematantes serão obrigados a dar con
ducção até :ís portas dos respectivos quarteis aos gcne
ros, carnr verde, secca, toucinho, millJO, e capim. 

Art. 14. Os individuas destinados p:1ra recebrr o 
fornecimento deverão apresentar-si~ com os utensilios 
neccssarios, c munic1os de um contra-vale pas:-;ado na 
repartição do Commissariatlo, em que se declare o nu
mero, e espceics dn raçõr:s, que tenham ele receber: ad
vertindo qu8 as r::tçõ:•s de etapa serão fornecid:1s mensal
HlC'D Le, segundo as circumstancias, n:1 propori_;ão de me
tade ou de um terço, entre os g1~neros, carne verde e 
Seeca, arroz e feijiTo. Nas provinci:'s serão estes g-cneros 
r·egulados, segundo a abnnd:mcia do pJiz, e o nnmcro 
un tropa' êl que se fornrccr. 

Art. HL Os arrematantes estabelecerão os seus :lr
mazens nos lug;!res mais commoclos á tropa, e terão em 
ldr0s ma i meu las sobre ;JS port;;s- Forn:•ci rnc~1to <lo 
Exercito.- o~ corpos SC! ão fornecidos em dias descn
contrados, c que para esse tlm se llles marcar conve
nientemente; e p:1ra a conservação da boa onlcm ~;e 
prestará auxilio militar, se fôr ncccssario, durante a 
entrega das rações. 

Art. 10. 0..; transportes por mar, ou por terra, em
pregados pelos arrema tan tcs, serão pro tegiclos pelas 
autoridades. 

Art. 17. No fim de c:-HJa mez deverão os corpos achar
~e completamcn te fornecidos dos seus vcncimcn
tos, de maneira _que ate o clia 5 do mez subscquentc 
possam os arrematantes apresentar na repartição do 
Commissariado os contr:.~-valcs sommaclos, c relaciona-
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dos por <.:orpos, pelos quaes receberão da rnesma re
parl.ição um conhecimento em f6rma, para com elle 
haverem o sr~u pugamcnto no Thcsouro Publico, ou n;~s 
Juntas da F;1zenda. 

Art. JS. O pagamento das forr::~gens e mais venci
mentos a dinheiro pertencentes aos OfJlciaes do Est:Jdo
Maior do Exercito, e aos dos Corpos, será realisudo na 
rcp~ ri ição do commissariado no dia, que mensalmente~ 
se pulJlicar, á vista das ordens, que áquella estação Sl~ 
expedirem a tal respeito. 

Art., iD. Todos os genoros serão de boa qualidade, e 
distdllniclos por pesos c medidas aferidas pelo afc~ridor 
do Juizo; ilt;ando cxprtssamente prohibido o uw das 
h a Ianç:1s romanas, c das medidas que não forem cha
pcacLts. 

Art. 5:0. Os gcncros que se ach~<rcm incapazes, pela 
sua corrupção ou mú qualidade, serão rejeitados, e os 
arrcmat:mtes fornecerão outros: no entanto poderão 
solicitar o recebimento delles, rcpn>.sentanclo ao eBcar
rcgallo do Commissariado, o qual fará decidir a ques
tão ddlllilivatllellte por arbitras nomeauos por uma e 
outra p;1rle . 

. Art.·:~:. Os ;trt·eJ:lalantes Hão pq:]!~rJ:o fornceer rac;õ<'S 
a lliBlteii·n ú lrop;~" nem cunq;ral'-lll'as, pena de lk1s l't
porc;u nova me H te em espccie, provada que seja e.) ia 
almsi r a tran:::accJo. 

Art. 2:2. Nos ;justrs porém ele contas, que no fim de 
cada mcz s;_~ i1zer, na re1x1 r tição do Comm iss:1riudo, com 
os corpos, o valor da r<~ções dl~ etapas, que para liqlli
da(ão das mesm:1s contas convenha serem pagas a di
niJciro, scrú murcado pelo preço qw' se pagar aos arrl'
matantos qualquer dos g-ener(·s, de que ellas S(~ compõe. 

Art. S::1. Os arrematantes seri:io ol1rigados a ter 
sempre em reserva os _!.!'C111C'ros nccl'SS:!rios para o forne
cimento, pelo menos U(2 um mc~z da fon:a que cxislir, 
a fim de acudir a qualqurr falta impr:~\'Ísl:i, e oc('OITer 
ús necessübtles de um Cíllktrqtw fi'[:eni.ino de tropa, 
qnandoas circumstanciasassim o e\ij:nn, e nüo pode1·ão 
]Javcr os seus pa~n11nento~ sem apre~~~lltarem um Cl'r
ti llcado do Comm iss:~riado, que aLti:ste a cxistencb dos 
gcncros em re~crva. 

Art. 2í. Haven:lo emh:1rqt1e <!c tropas, os arrematan
tes deve1·ão prom p ti lle:tr os ~rencros neccsstl rios p 1 r a o 
seu fornecimento, com a differe:1ça que os comprellen
d idos nas condições de seu (;on tracto serão pago-; pelo 
preço da arrematação, c os cxtraordinarios, como carne 
S1lg;-tcfa, azeite doce, aguardente, bolacha~etc.,pclosprc-
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çog quQ apresentarem, que nunca excederão aos cor
rentes no mercado, c o mesmo terá lugar a respeito do 
vinho, ou aguardente, que as tropas devem vencer 
quando se acharem em exercícios. 

Art. 25. A despeza feita na conducção do forneci
mento para bordo das embarcações de transporte será 
igualmente paga aos arrematantes pela Fazenda Publi

: ca á vista da sua conta legalisada no Commissariado. 
Art. 26. O encarregado do Commissariado apresen

tará aog arrematantes uma relação dos generos, de 
que se deve compor o fornecimento, segundo as or
drns que receber do Governo, ou dos Presidentes nas 
provincias, e com os recibos da entrega dos generos a 
bordo dos navios de transporte, acompanhados das 
contas e mais documentos de despezas.pagas, haverão 
os a rrcma tan les daquolle cnc~ rregado o conhecimento 
em fórma de toda a despeza, para com elle requererem 
o seu embolso. 

Art. 27. Os arrcm:ttantes serão pagos indefectível
mente da importancia do fornecimento de cada mez 
até ao dia i:l do mez subsrquente, mediante o conheci
mento em fórwa, e o certificado de que tratam os art. 
17 e 23. 

Art. ~8. A arrematação srrá feita nesta Côrte pe
rante a Junta do Arsenal do Exercito, e nas províncias 
perante as rec;pectiv"s J U>l tas do l~"azeoda. 

Art. 29. E' prohibido expre~'samente a qualquer 
em pregado publico o ser in tere"sado nas a r rema tações 
dn fornecimento, na conformid[lde do citado Regula
meu to, e das leis existentes. 

Art. 30. Oecorrenrto alguma duvida na interpretação 
de qua lquAr das condiç('.íes do contr::cto de arrematação, 
será decidido por arbi tros, competentemente nomea
dos. 

Tahel.lla da Carta de Lei de 24 de 8etembro d~ 
I828 : a que se pef'ere o art. ~. 0 Secção 11. 

Farinha -1;~0 de alqueire. 
Carne fresca- uma lilJra. 
Arroz-quatro onças. 
Toucinho- du:1s onças. 
~ai- uma onça. 
henllrt -YiJJtl" r eru(ltrn r.r!i~j~s. 
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A rJcão de c2.rne fresca de uma libra será iubstituida 
por meia de carne secce1, e as quatro onças de arroz por 
1/lGO ele alqueire de feijão. 

A ração de vinho., ou aguardente, será fornecida só
mente quando os corpos se acham em exercícios. 

"P'orrage1n e luzelil na conf"ertnidade do supraci• 
"lado artla>o. 

Para cada ração di forragem. 

Milho -!/8 de alqueire, medida do Rio de J:tniíre. 
Capim -2 t/2 molhos, medida do caixão. 

Para cada. luz em ura mez. 

Azeite- medida e meia. 
Fio de algodão-duas onças. 
N. B. A ração de vinho, ou aguardente, de que trata 

a tabella acima, continuará a ser como até aqui ; a 
saber: 
A de vinho de ....... 1/8~D f l d It' d J . 
A de aguardente dc.f/24~ e D.lOl H a o. 10 e anCiro. 

Paço em 2~ de D2zembro de 1829.-Condedo Rio Pardo. 

DECRETO- DE 30 DE DEZE!\1IlRO DE i82!). 

Sobre 0 p:::.gamento de prezas de navios americano:ii. 

Em declaração ao Decreto de i O de Setembro passado, 
Hei por bem que, além do pagamento que Mandei fazer 
de tresentos e quinze contos seiscentos v in te e um mil 
setecentos setenta e dous réis, em que foram liquida
das as recl2mações dos navios americanos, de que trata 
o referido decreto, se pague igualmente a quantia de 
quatrocentos pr,sos, á razão de mil e quinhentos réis 
cada um, a qual quantia achando-se mencionada em um 
artigo addicional do convenio pertencente á escuna Tel 
Tal e deixou de ser aon tem piada no referido decreto. O 
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Marql.leZ de Barbacen:1, do 1\leu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Nngocios da Fazend(l e Presidente 
du Tllesouro Nacional, o tenha assim entendido, e faça 
executar, mandando seguir a este respeito o mesmo que 
se praticou com as cedulas das outras embarcações ame
ricanas. Pa1acio do Rio de Janeiro ern trinta de Oezemu 
bro de mil oitocentos vinte c nove, oitavo da lndepen
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida 
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l~alla com <JUe Sua 1\lagestade o Imperador 
abriu a sessão extr.aordinaria da Assembléa 
Geral Legh1lativa no dia ~ de Abril de 1.8~9. 

AuausTos E DIGNISSil\IOS SENHORES REPRESENTANTES n,\ 

NAÇÃO BRAZILEIHA. 

Convoquei extraordinariamente esta assembléa por 
dous motivos; o primeiro a inesperada noticia, de que 
estavam a chegar tropas estrangeiras de emigrados por
tuguezes, que vinham buscar asylo neste Imperio ; o 
segundo os negocios de fazenda em geral, e com esp@
cialidaele o arranjo elo Banco do Brazil, que até agora 
não tem obtido desta assembléa medidas efficazes, e sa
lutares. O primeiro cessou, o segundo existe, e mui to 
lamento ter a necessidade de o recommendar pela quarta 
vez a esta Assembléa. Claro é a todas as luzes o estado 
miseravel, a que se acha reduzido o thesouro publico, 
e mui to sinto prognosticar, que se nesta sessão extra o r
dinaria, e no decurso da ordínaria, a assembléa, a eles
peito de minhas tão reiteradas recommendações, não 
arranja um negocio de tanta monta, uesastroso deve ser 
o futuro, que nos aguarela. O meu ministro e secretario 
do estado dos negocias da fazenda vos fará ver deta
lhadamente a necessidade, e urgencia de uma prompta 
medida legislativa, que destruindo de um golpe a causa 
principal da calamidade existente, melhore as desgra
çadas circumstancias do Imperio; e que, fornecendo ao 
Governo os meios precisos e indispensaveis para s~ 
executar com proveito, não empeiore a actual crise. 
Elle vos apresentará uma proposta sobre este objecto; 
que eu espero seja tomadél na devida conside1·ação. A 
magnitude de um negocio, em que a nação tem posto 
suas vistas, e esperanças, me faz crêr que o resultado 
será tão lisongeiro, como todos os bons Brazileiros de~ 
vem esperar. 

Eatá aberta a sessão. 

IMPERADOR CoNSTITUCIONAL E DEI•'E~soR PERPETUO no 
BRÁZIL. 

L 
I 
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Falia com que Sua. Mar:;estade o lanperador 
abriu a. Assetnblea Geral no dia 3 de l\laio 
de I8~9. 

AUGUSTOS E DIGNISSBIOS SENHORES B.EPRESENTANTES DA 

NAÇÃO • 

. Está fechada a sessão extraordinaria. 
Muito me Iisongeio de poder annunciar a esta nssem. 

blé::1, que contiuuam iirmcs, e inaltoraveis as relações 
de amizade, e boa intclligencia entre Mim, e os differen
tes soberanos europeos, e Estados do continente ameri
cano. 

Tenho ratificado um tratado do commercio, c nave
gação com el-rei de Dinamarca; um artigo adclitivo ao 
trata do celebrado em 1.826 com el-rei de França; uma 
convenção especial com o mesmo soberano; c final
mente uma convenção preliminar de paz com o governo 
das províncias unidas elo Rio da Prata. Pelo meu minis
tro e secretario de E.~tado da Bcpartição competente, 
vos serão apresentados todos esses actos. 

Cumprindo-me velar nos interesses de minha muito 
amada e querida filha a rainha reinante do Portugal 
resolvi que clla passasse á Europa, onde chegou, achando 
usurpada a sua corôa. Posto que eu esteja decidido a 
não transigir com esta usurp;Jção, estou igualmente 
firme no principio de não comprometter por causa delln 
a tranquillidade, e interesses <leste I:nperio. 

A ordem, c o socego interior das nossas províncias, 
que se acham em perfeita tranquillidade, foi alterado 
sómente na ele Pernambuco, onde um p3rtidQ clcsorga
niz:Jdor ousou, a despeito de todas as considerações, lu
vantar a voz da rebellião, contra a qual o governo foi 
obrigado a tomar medidas extra.ordinarias; por ser <1o 
meu mais religioso dever a!ç::lr em casos taes a esp:1da 
da justiça, como sempre farei com igual energia 
contra qualquer partido, que se arrojar a offender a 
fórma do Governo monarchico constitucional represen
tativo. 

O abuso da liberdade da imprensa, que infelizmente 
se tem propagado com notorio escan ]alo por todo o lm
perio, reclama a mais séria attenção da assemblé:1; é ur
gente reprimir um mal, que não pórlc deixar em breve 
de trazer após ~i resultados f a ta c~. 



ADDIT A MJtNTO. 

Os negocios da fazenda que vo8 tenho recommendado, 
devem continuar a merecer-vos particular cuidado, e 
zelo na presente sessão. Elles consituem a parte mais 
transcendente, e gloriosa da tarefa, que vos tem sido 
commettida, e espero, que delles vos occupeis com fer
vor igual á solicitude, que eu tenho pela prosperidade 
do Brazil. 

Recommendo-vos de novo a administração da justiça. 
O systema constitucional exige imperiosamente a com
pleta organização do poder judiciario. 

Convindo auxiliar o desenvolvimento da nossa agri
cultura, é absolutamente necessario facilitar a entr·ada 
o promover a acquisição de colonos prestadios, que au
gmentem o numero de braços, de que tanto carecemos. 
Uma lei de na turalisação accommodada ás nossas cir
cumstancias, e de um bom regulamento para a distri
buição das terras incultas, cuja data se acha paralysada, 
seriam meios conducentes para aquelle fim. 

Taes são os objectos, que me pareceram mais neces
sarios recommendar ao patriotismo e sabedoria da as
sembléa geral. Conto com a sua firme cooperação na em
preza, que me tenho proposto, de firmar a minha gloria 
e o esplendor elo meu imperial throno, na prosperi
dade do Brazil. 

Está aberla a sessão ordinaria. 

IMPERADOR CoNSTITUCIONAL E Dii~FENSOR PERPETUO DO 
BRAZIL. 

Falia com que Sua Magest;ade o Imperàdor en• 
cerrou a Assembléa Geral no dia 3 de Set;em
bro de I8~9. 

-~---~ 

8/p;---;-~, 
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AUGUSTOS E DIGNISSil\108 SENHORES REPRESE TÀ.NTES DA Cj.-''- \ 
NAÇÃO BRAZILEIRA. /)"<---. ' <c)\ 

;p \\ 
o \\ 
?7 \ Está fechada a sessão. 
0 
::P" 

ll\IPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR ~ 

BRAZIL. 

L 
f '1 o 


	Legimp-L_8
	Legimp-L_9
	Legimp-L_10
	Legimp-L_11
	Legimp-L_12
	Legimp-L_13
	Legimp-L_14
	Legimp-L_15
	Legimp-L_16
	Legimp-L_17
	Legimp-L_18
	Legimp-L_19
	Legimp-L_20
	Legimp-L_21
	Legimp-L_22
	Legimp-L_23
	Legimp-L_24
	Legimp-L_25
	Legimp-L_26
	Legimp-L_27
	Legimp-L_28
	Legimp-L_29
	Legimp-L_30
	Legimp-L_31
	Legimp-L_32
	Legimp-L_33
	Legimp-L_34
	Legimp-L_35
	Legimp-L_36
	Legimp-L_37
	Legimp-L_38
	Legimp-L_39
	Legimp-L_40
	Legimp-L_41
	Legimp-L_42
	Legimp-L_43
	Legimp-L_44
	Legimp-L_45
	Legimp-L_46
	Legimp-L_47
	Legimp-L_48
	Legimp-L_49
	Legimp-L_50
	Legimp-L_51
	Legimp-L_52
	Legimp-L_53
	Legimp-L_54
	Legimp-L_55
	Legimp-L_56
	Legimp-L_57
	Legimp-L_58
	Legimp-L_59
	Legimp-L_60
	Legimp-L_61
	Legimp-L_62
	Legimp-L_63
	Legimp-L_64
	Legimp-L_65
	Legimp-L_66
	Legimp-L_67
	Legimp-L_68
	Legimp-L_69
	Legimp-L_70
	Legimp-L_71
	Legimp-L_72
	Legimp-L_73
	Legimp-L_74
	Legimp-L_75
	Legimp-L_76
	Legimp-L_77
	Legimp-L_78
	Legimp-L_79
	Legimp-L_80
	Legimp-L_81
	Legimp-L_82
	Legimp-L_83
	Legimp-L_84
	Legimp-L_85
	Legimp-L_86
	Legimp-L_87
	Legimp-L_88
	Legimp-L_89
	Legimp-L_90
	Legimp-L_91
	Legimp-L_92
	Legimp-L_93
	Legimp-L_94



