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U ELREI. Faço faber aosque e.ll:e Alvará com
forçn de Lei virem, que·, tendo confideraç õ ás
repetidas fu pp]icas, com que os Póvos das Mi·
nas geraes me tem reprefentado .que em fe cobrar . por Capitaçaó o Direito Senhoreal dos
Quintos rec.ebem molefria , e vexaçnô , contrarias ás pias intenções, com que EIRei meu Senhor , e Pai , que ranta Gloria haja , houve por
bem permittir aquelle metho do de cobrança,
em rn,: õ de lhe haver fido propoflo como o mais
fuave : . E defejando naõ fó ::dliviar os referidos Póvos na afBicçaõ ,
que me reprefentáraõ, removenJo delles tudo o que póde caufú-lhes
oppreíTaó, mas tambem foccorrellos ao r:tefmo te mpo de forte, que
experimentem os eff~ itos da Minha Real ·Benignídade ; do Paternnl
amor, com que ólho para o bem cornmum dos meus fieis Vafiàllos;
e do defejo, que tenho, de faz:er mercê aos que concorrem com os feus
frutl:uofos trabalhos para a utilidade publ ica do Meu Reino , fendo
entre os benemeritos delle dígn.os de hwna difti néta attençaõ os que fe
cmpregaó em culti var , e f::rti!izar as referidas Minas, Fui fervido depurar algumas peífoas do f1eu Confelho, para que, vendo, exa minando, e combinando attenra, e fa voravelmente todos os doze methodos
de arrecadaçaó do referido direito, que para eila foraô e!bbelecí dos
defde o Alvará do mez de A2'oílo de , 6r8 até agora, me propuzeífem
entre todos os ditos methoLfos aquelle, que f e achaffe que era mais
benigno , e mais difiante de tudo o que póde fer, ou parecer extorfaõ ~
ainda preferindo a tranqu illidade , e o commodo dos ditos Póvos ao
maior intereífe do Meu Real Enrio. E po rque entre todos os Cobreditos methodos fe achou que o mais conforme ás circunfiancias do
tempo prefente, e is Min :1 as R~~aes Intenções, foi o que os Procu..,
radores . . .ios ditos Póvos das JY1inas propuzeraõ , e offerecêraõ em 24
de J\1arç;o de 17:)4 ao Conde das G.1 lvêas André de l\ilello ; e que,
fendo por clle acceito , f.Ji praticado defde entaó até o tempo , em
aue a Capitaçaõ teve o feLI principio: Hei por bem annullar, CE.ífar,
e abolir a dita Capitaçaó , para que cefie inteira , e abfoluramente
defde que eíla Lei for publica nas Cabeças das Comarcas d~s Minas
onde (erá feita a fua publicaçaõ logo que a ellas chegar, [em demora
alguma: E fou fávido excitar, e refiabelecer o dito methodo propofio
pelos referidos Póvos em 24 de l\1arço de 173 4 reintegrando-o ao me fmo efl:ado , em que fe achava quando foi fufpen dido pela Capitaçaó,
confirm:mJo-o com a Minha Authoridade Regia, e eftabelecendo-o por
efta Lei geral, modificado com tudo em bendicio dos mefmos Póvos,
que offerecêraõ, pela maneira que fP.rá expreffa nos Capitulas feguintes.

CAPITULO

I.

REgulando a precepçaõ do mefmo Direito Senhoreal pelo
fobredito methodo, que f ou fervido reintegr:u , e refi: itu ir
inteiramente ao eíl:ado , em que fe achava , quando foi fufpen dido :,
Ordeno que logo que fe findar o tempo , que os m.oradores das Minas houverem pago anticipadamente pela Capitaçaô; e logo que prin·-·
cipiarem a laborar as CaCas de Fundiçaõ que refrabeleço, ' todo o Oi:'
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ro, que nellas ficar pelo Direito dos ctlintos, fe accnmmule em cda
hum anno, redJzindo-fe á t otalidade de huma fó (omma o qui:! fc ach:1r
n os Cofres de t oJas as rer?eél:ins Comarcas: para affirn te conc' uir,

fe ha exceffo , ou dimi nuiça ó na quota d .Js cem arrobas de Oiro, que
os fobreditos Povos das .Minas gerae fe o brigáraó a fegurar annualmente á Minha Fazenda ; tomando fobr c fi o enc~rgo de que ; n aó
chega ndo o produéto àos Qyintos a co mpleta r as mefmas cem arrobas , as complet::~riaó elles Povos por via de derrama ; e ex ...edendo
os mefmos Quintos aquella importancia, cederia o accrefcimo em ben eficio do .Meu Real Erario.
2
Porém por faze r mercê aos mefmos Povos, al!i viando-os· em pa rte até do mefmo , qu ~ por elLs foi offerecido , e pa go com tanto
contentamento feu , efrabeleço que naqu elles cafos , em que no fim
do anno ao fazer da conta fe acharem accrefcimos, que excedaó as ditas cem arrobas, ficaráó effes accrefc imos no Cofre da I ntendencia ,
onde fe fiz er a computaçaó, até G fim do anno , q ue proximamente
fe feguir : para que, havendo nelle dim inuiçaó nos Qu intos, fe íuppra o que nelles falta r para complemento da referi da Quota , antes
pelos fo bejos do anno proxirno precedente , do que pela derrama fobre os moradores , na con corrente quantidade , a qu os íobreditos
fobejos puderem extender-fe. Havendo·os com tudo t~mbem no outro anno p roximo feguinte, nefte cafo Ordeno, que, ficand no Cofre da Intendencia efres fegu ndos fobejos para o effeiro affirna declarado, fe rernettaõ :;1,0 ~'leu Thefouro os outros fobejos, que houveffem ficado do anno proximo precedente. E ifro mefmo fe obfervará
nos car. s fimilhantes, todas q uantas vezes fucceder nos annos , que
ferem deccorrendo.
3 E porque tive informaçaó de que no tempo , em que os ~Jin.
tos fe pagáraó por via da contribu içaó repartida pelos moradores, houve queixas dos Póvos contra os que os guotizáraó , p<ml que no cafo
de haver em alguns annos falta na fomma do Oiro , que ficar nas
Caías da Fundiçaó, e nos Refidu os dos annos precede ntes, feja nece~fario prefazerem-fe as fobreditas cem arrobas por via de derra ma:
O rde no , que efras em taes cafos fe naó façaõ nunca pdas refpeél:ivas Camaras feparadamente, mas fim por ellas, concorrendo juntamente affiftencias, e a intervençaó do Ouvidor, Intendente, e Fifcal de
cada Comarca. Aos quaes tod os enc[,lrrego, e mando que com os olhos
em Deos, e na Juftiça ponhaó todo o cuidado, e toda a diligencia,
para que cada hum pJgue á proporçaó do que tiver : e e\·it:mdo a
grande defordem de fe alliviarem os ricos com a confequencia de ferem os pobres vexados : fob pena de que , tenJo informnçaó defia
defigua ldade, me darei por muito mal fervido, e mandarei proceder
contra os que para ell a concorrerem p or Commilfaó, ou ain da omiC·
faó, feg undo o merecer a gravidad_e do cafo, e a culpi.l dos que nelle achar comprehendidos.
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II.

cada huma das Cabecas de Comarcas das Minas doBrafil fe fabric ará , e efiab~lecerá logo á cu (b da Minha F:1zenda huma Cafa, na qual fe haja de fundir o Oiro extra hdo das mefmas Minas.
r
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Naquellas C aras. [e reànzirá todo o Oiro bru to a barras rna rcacom as marcas dos rerpeétivos Lugares , ou Ü J fa 'l , onde fe fizer
a fundiça õ , das qua es naó poderáó iàh ir ainda affirn as ba rras, fena.Ó·
c'am G uias , que legiti mem as Iuas marcas , fazendo conH:ar que naô
faõ f::d fa s.
3 r~~m ordem a evitar mais efficazme nte efie perigo ,. e o damno _,
que eiJ_e ameaça ao commu m dos Póvos , ha verá tam bem em cada h uma das ditas Calas de Fund içaô hum livro de Reg ífio, no qual fiquem
lançadas todas as ôitas G uias , ante 1.k fe entregarem ás partes.
4 Eítes R cg iftos fe repnrriráô em todos os lugares , em que os ten'l
os ContratadO! es das En t r2. da·s , fendo obríga d.: s todas . as peffoas , que
paffarem por elles , a t ir arem nov-a G ui a , com que fe a prefe n ~ a d Ó>
nas Cafas de Moeda do R io, Bahia, e Li ~ bD a. Em cujas C aías haverá outro livro de Regifto , no qua l fe lancem por memo ria as entradas das referidas ba rras , p:ira que tod(>s a ~ annos fe poffaó conferir,
e fe pnffa exa mina r po r eíte meio, [e h a barras falfas. E os. I-nten dentes
refpeB::ívos , como tambem o s Vice-Reis do l3 razil , e Go vernad ores
do R io, e das Mi nas, daraõ todas ~- s Frotas conta no Confelho Ultra mari no com o theo r das ditas confert nL·ias,
5 Eibbeleço , e Mando , q u ~ ~s di tas G uias , e Regifios fe fa çaó, ·
e en tregue n as partes pelos refp eétivos ln tetJ dentes , e feus Offi cia es,
fem falia rio algu m ; fo b pena de fufp ençaõ dos f~ tis Offici::Js contra os
Tranígrelfores, que levarem q ua lqúE'r emolumento , por minimo que
fej :l. E efi: a fufpenfaó ferá de fe is mezes,pela primei t'a ve.z; de hum
~n no pela f~gunda ; e pela terceira incorreráó os 'I\anfgreífores em
p erpe t ua pri v açaõ dos íeus Officios. ·
· 6 E porque as mefmas partes, em ra zaó de ferem aviadas gratuita..:
mente, naó fej Jó por iflo vexadas com demoras: Orden0, ·que em cada h uma da. d 1 tas Cafas d ~ fundiçaó, haj 1 L ivros, e Bilhetes imprelfos,
e numerados, os qua es fe remette·áó em cada Frot~ pelo C onfelho Ultramar;no , para ficarem fer vindo até á Frota pro:Ximu feguinte , com
a qU Jl fe remetterá iempre ~ egular , e fuce. ffiva 111ente a conta dos Bilh etes do anno preteri to., que forem empregJd s ~ combinada com os
L ivros O rig in '1 es do Reg iíl:o, reíl:ituin io fe entaó os outros Bilhetes,
que ai nda fe acharem brancos por falta de em prego.
7 Para mais prompta e:x:pediçaó feraô os d.i tÕs Regiftos, e Bi.IheQ
tcs , orde nados em fó rma que rtelles naú haja que accrefcentar de let ra de maõ mais, do que as im portancias das barras, os nomes das
p arte.s , e o dia , mez, e anno da .dat.a, com ós fignaes dos refpeél:ivos
·Offic1•1es , perante os quaes fe fizer o R egifto: a fàb er, do Intendente,
e ·do Fifcal de· cad a ·huma das 'refe~ridas Ca(as . .Aos 'q uaes ordeno fob
P.ena de fe proceder contr:1 elles com feveddade refgeéliva- á negligen·
c1a, em que forem achad.os, que façaõ dar ás partes p rompta expedi~
.çaõ f'~la mefm~ orde m .do tempo , . pela qual receberem dellas o Oiro
em po, fcm dtfc repancla alguma. ·
.
8 E ~ara que efta orde m do tem po fe poffa obfervar fem confufaô
nem du v1da , fera6 expreífas nos L ivros da Receita das referidas Cafas as horas , em que cada huma das partes entregar nellas o Oiro
bruto. E porque em h uma mefma hora . podem concorrer differentes
partes, fe gradu aráó por fortes (tiradas entre ellas) as preferencias,
para ferem aviadas, fem difputa, nem queixa.
A ii
C A":
2

~as

'( 4 )

(;

C A P I T U L O

IH.

pOr quanto nas Mirras fe acha p~efentemente hum g rande num~~
ro de Intendentes , ·e de Offic1aes , os quaes pelo reG:abelect~
mentó das Cafas da Fund icaó nas Cabecas das Comarcas fi c2ó ferido fu~
perfluos: Ordeno, que daqui em diante, em quanto Eu naõ mandar o
cohtrario, naó h aja mais Intendentes, e Cfficiaes, do que os feguin~ .
tes.
2
Em cada Cabeça de Comarca, ou em cada Cafa de Fund içaõ have~
rá hum I ntendente, e hum Fi fcal Eile p01 ém naõ ferá per petuo, nem
.1\tlinifiro de Let ras por qualidade requifita, mas fim hum homem bom dos
princípaes da tena , nomeado cada tres mezes pdas refpeél:ivas Carnaras
por pluralidade de votos, e approvado pelos Ouvidores. Perante·os guaes
preftaráó j ur amento efies Fifcaes, para terem o decon .fo exercicio de
cuidarem no interefle público dos feus Póvos, .e em gue fe naó façaõ defcaminhos ás Ca t[iS de Fundiçaó, lembrando aos Intendentes tudo'o que
lhes parecer uril ao Real ferviço, e ao bem commum. Bem entendido,
que a m : fma peffoa naó poderá fer reeleita em hum fó anno duas vezes.
E no fim de cada tri meHre fe daraõ a cada hum dos d1tos Fifcaes fem
, mil réis de aj uda de cufto fc:m o,utro Ordet=1ado.
3 Cada Intendente, e FiCcal t~raõ ' hmn Meirinho , e-hum Efcrivaõ
pa ra as diligencias, . que forem nece:f.ari as.
4 Na Bahia , e Rio de Janeiro haverá tambem doi·i Intendentes geraes- com os feus Meirinhos, e ECcr ivã..:s, para examinarem os de fcami·nhos, qtJe muitas vezes fe percebem melhor nos pórtos do mar, a.
que fe dirigem, do que nos mef11os lugares donde fahem.
) Em o rdem ao t;nefftío fim, haverá tambem em cada h uma das paragens, onde eftaó os Adminift radores dos Contratos , hum fiel eleito ,
pelo Intendente ·, ·e·rFi fcal dá diftri'éh> ·, defempatando o Ouvjdor a
eleiçaõ em. ca1 0 de d i ~: or d ia , para fazerem os fegundos Regiftos, e
expedirem· as fegunctas Gui<~ s na fórma fobredita , fem por iffo levarem algum · em ·J~umento das 'Partes , debaixo das penas , que fica~
eflabele.:id·as. ·1Efl:es .Fiéis ~ v enceráõ fómente os Ordenados, gue lhes forém determin~dos · p el o eg.imento das Intendencias, fem poderem além
ddle pertender coifa -alguma das Partes; ás quaes devem expedir, ou.
pela ordem do tempo, em que fe aprefentarem , ou pela decifaõ das
fo~ tes , chegando ao mefmo tempo differentes Paifageiros , como he
a-ffima ord ... nado.
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IV.

O rgue dentro .nas 'Minps fe póde commodamente fazer o Com·mercio em groifo corn barras approvadas na fórma affima refe ridn; e fe póde faz;er grande parte do Commercic por miudo com Oi ro erri
p'o , rednziclo aos diver:fós pezos peq aen r~ s , e ás diveríàs den ominações,
com que os mefmos pezos correm alli a1Íl:u3lmente, fegund o os feus reípe-él:ivos va l ores~ Orcleno gue daqui em diante naó corra dentro nas Minas
nfoeda alguma de Oiro, nem ainda até o valor de oitocentos réi" , fob'
r·ena de ferem reputadas por falfas as taes moedas , e de fica re m fujeitas
ás penas irrogadas por pireito, . c:ontr:1 os Fabrica dores ·de moeda falfa,
aquelles em cujas in aCs..- forem áchadas .t::res mbedas de Oiro, de pois de
paifado o terrno precifo , ·e peremptor-io · de -feis mez€s, que ·eilabeleç0
paI
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p·a ra a ext raçl:lÓ de todo o dinheiro de Oiro, que fe achar dentro nosTerritorios das refe ridas l\1inas, ao tempo da publicaçaó defia Ley.
2
Para a outra parte do Commercio por miudo, q:.:e h e inferior aos
pezos pequenos do O iro : Ordeno que em todos os ditos Territorios poffa correr, e com eífeito corra, moeda Provincial de prata, e de cobre,
que para efte effeito ferá cun hada nas Cafas da Bahia , e d Rio d e J aneiro, nas competentes quantidades, que os refp eé.bvos G overnadores das
Minas, ouvindo os Procu radores dos P óvos dellas, avifarem que lhes he
neceífaria para a maior facilidade do Commet cio interio_r dos me f mos
Póvos.
3 Para que eftas providencias . firvaó tambem á commodidade dos Paffageiros, fem com tudo íe d e .ix:~ r lugar a fe fne rem fraudes: Ord en ,
que toda a pefiàa, dequalguer qualidade, e condiçaó que feja, que houver de fah ir dos Territo rios das Min as para fóra, querendo levar O iro
em pó, íeja obrigada apreíent ~1 r - fe na C afa da Fund íçaó perante o Intendente ', e Fifcal, declara n d o~ lhes a j o rn~da a que fe d irige, e a comitiva de gente, e bagagem que leva; á vilh de cuja declaraçaó os referidos
Miniftros taxa ráó a cada hum d os ditos Vinndan teS· a competente quantidade de Oiro·em pó, que racionavehr.ente lhes parecer neceffaria para as
.d efpezas da dita jornada, aonde naõ pucl er chegar a moeda Provin cial
de prata, e co bre, cuja int rod ucçaó; e extracçaó fi ca ráó fempre livres·.
A E porque alguns dos Viand <m tes, q ue vierem de fóra para entrar
nos Territ9rios das Minas, poderáó naó t razer nem O ir o em pó , nem
moeda Provincial de prata, ou de 'cobre para fua paffagem : Ordeno,
que ·os Fieis das C afas da Fundiçaó, que eftiverem n :Js lugares , onde
os Contratadores dos ca min hos tem R egifl:os, r eceb ndo o Manifefl:o
do d inheiro prohibido , que tro uxerem os ditos Vianda~n tes, lho permutem logo em moeda Provinci2l, e em Oiro em pó, p ara que affim continuem os mefmos Viandantes a fua jol'nada fem perigo,- ou incommo·
didade.

C A P I T OL O

V.

\E.:1 que
Stabeleço, que todo o Oi;o, ou feja em bana, ou em pó, ;u o
vu lgar mente fc chama de fulheta, corra daqui em diante den-

tro das Min::ts, e fóra del)as ', pelo jufto valor que tiver , fegundo o
feu toque, fem algu ma diíferença. Para cYjo eífeito hei por derogada a
Lei de I I de Fevereiro d e 1719 ; com todas as mais Confiituições 1
que a efl:a fe ach.a rem c ontrarias.

C A P I T U L O

VI.

TOda a peífoa, de qualquer qualid2de, eftado, ou condiça6
que feja, que levar para fóra do difiriél:o das M inas Oiro em
pó, ou em barra, que naõ feja fundida nas Cafas Reaes de Fundiça ó ,, e ,
que naó feja aprovada por legitimas Guias, incorrerá na pena de perdi..
mento de todo o Oito deíencaminhado, e de oútro tanto mai s ; ameta'de para o denunciante ou de fcobri dor do defcaminho, e a outra a metade
para o Cofre_ dos Quin tos aba ixo declarado; a cujo monte accrefce rá, af~
fim o defcammho achado, como as penas delle, naquelles cafos ,
que
naó h~uver denunci ante, nem def~obridor ' , a quem fe adjudiquem ·as;
ametaaes, que por efta Lei lhes ficaõ pertencendo.
I

em

\
\

\

--

( 6)
.,_

Porém por evita r toda a col luça o , e cal umn·in, q ue pôie ha ver
neftas d enun ci as; e pa ra que em nen hnm caCo pade ç~õ os inn ocent es
deba ixo do preto.:to e fe accufa rem os culpados : Ordeno, qu e d ~1 q u i
em dian te fe naõ proceda contra pefio a alguma deríll nciada , em qua nto
fe naó fe g uir á denu nciaçaõ a real apprehenlaõ do defcamin ho : íalvo , fe for por e m~i ro das dev:1 fíàs geraes , que devem tir::1 r os I ntenden tes , profeguind o-fe al gum d efc ~ m i n ho , do qual nas mêfmãs devJffas haja fufficiente prova , para en taó fe proceder por elle pel os termos de Direito eft abelecidos no Regim ento das I ntenden ias.

N
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VII.

.As fo-b.reditas penas in co rreráõ todas as pefroas, de qualquer qu a-

lida de, e condiçaó qu e fejaõ , que concm rerem por ob r:~ ou para
def..: ncnminhar O i ro em pó , OL1 p::rra fe occu ltar á Juftiça o de lc artJi.nho,
depois de haver fido fei to; porque feraõ em taes caCos havid . s ~o r focios dos delittos , para fe .Jhes impôr a mefm a pe na do prir:u;:ip al .de fe nca mi·nhador.

C A P I T U L O

VIII.

E

\

Pa ra obvia r ainda mais os ditos contrdband ns , hei por repetidas nef·r.a L e i t odas as prohibiçóes , que ~ t é :c g ) ra fe eíb belecêr aõ con t ra
as q ue e1 traõ nas Mi nas, ou dd las Jahi..m p.H· at alhos, ou caminhos par~
ti n la . t' S Ordel'lando de mais que to da a peífoa , que for acha da com Oir o em pó , que exceda hum marco, fcgui ndo algum·cam i_nho diverfo da~
q ueJJe , onde fe achaó, e acharem eftabd ecidos os Regiftos do contrato das entradas , feja havido por defetlc:tmrnha dor , e condemnado com()
tal na (obred:ta fô rma ; f-.1 lvo , f-e aprefentar Guia .da Intendencia do Lug ar ·, donde fahio con.i ·O iro em pó:; p ela qu al con'll:e que teve legitima
·caufa para fe extraviar ·contra o efrabelecido f:J efta Lei.
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IX.

Odas as peffoas , por cuja indull:ria fe fizerem to ma di as de
Oiro d€fe ncaminhado á;) Ca Cas de F undiçaõ na quant'idade
de duas a·rrobas, ou dahi parà fim a , junta ou feparadamen te , vindo a
fer j ulgadas por boas as ditas tomadias, além de meaçaó, haveraé os
premios feguinfes.
2
Se forem Corpos d-as OrdeA anças, fi caráó dalli em di an te os feus
.Officiaes) e Solda dos , gozando de to os os Privil egias , de .que gozaó
os Officiaes, e Soldados das Tropas pa ~ a s , e reg ulares.
3 Se forem J uizes O rdinario:s, · O ffic iaf s das Ca mé ras, ou peífoas
pa rticulares , fe llws p<1ffaráó Certid ões pelos refpeél:ivos Govern adores, p ara qu e fegun do a qu:tlidade de fua s peffo as , e feg undo a importa ncia do defcobrim ento que fizerem, deíd.e logo os mefmos Govern adores os p refi r;}Ó no provimento dos cargos p ublicos' e honrofos' e dep ois me poffaó req uerer as mercês, e as honr.as , que coftu mo_ fàze r
aos que procedem com zello , e fi delidade no Meu R eal Servi ço.
4 A me íma prefe rencia, e as mefinas Certidões daraó tambem os
refpeél: ivos Go vemado res a todas as peffoas , que dent ro no efpaço
de hum fó anno mettere m em alguma Cafa de FLmdiçaó oito arrob a ~ de
O iro, ou dahi para .fi ma, fem que examinem, fe o dito O iro era propr io dos que o t rouxerem a f~ndir, ou alheio ; porque todos os 'JUe
I
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no feu nome fizerem fundir dentro de hum fó anno as referidas oito arrob 8s, aozaráõ dos íóbreditos beneficios em grntificaçaõ de feu louvavel t~balho' e da rua benemeri ta in dufiria.
'
5 Todos os habitantes das refe ridas Minas, que fizerem o defcobrirn ent o de [! l guma nova Bet a, ou Pinta fertil, e rica, além dos
Privil egias , qu~ lhes faó concedidos ~elas Leis defie Reino, tiraráó
C erti aó da lntendencia , e do Gov ernador, que lhas paífa ráó, declarando a qu alidade , e importancia do t al defcobrímento , para os
intereflados me requererem as honras, e rn erct's , que for fervido fazer-lhes conforme os feus merecimentos.
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Para que ao meímo tempo, em que os bons forem convidados com
o premio a prefeve rar nos feus li gitimos intentos, írj aó os máos
conrrrangidos com o cafligo a n.aõ pôrem por obras as fuas preverfas intenções : Ordeno , que t c d ns as pefra as, de qualquer qualid ade, e condiçaó
que fej aõ , que forem comprebenclidas nos crimes de contrafazer barras
de Oiro, ou Bilhetes de ap provaçaó , e de Regifto dellas, fendo-lhes
eftes cr im e~ fuffici entcmente provados, conforme o D ire ito, fiq uem fujei rns ás pen:JS irrogadas pelas Leis defie Reino; a [Jber: no primeiro
crime contra os que fabrica õ moeda fa lfa; e no feg un do contra os que
furt oó o meu fign al; exeet1tando-fe irremiffivelme nte efias Penas contra
os culpados, defde que forem por legitimo modo convencidos.

C

C A P I T U L O

XI.

Onfiderando os g raves incovenientes, que refultaó de fe :;~dmitti
. rem na Arnerica denúncias de efcravos contra feus fenhores : Sou ferv ido fu fp ender por ora efl:e meio. Se porém os Póvos das Minas o pedirt:m a bem da quota das cem arrobas de Oiro, que ie obrigáraó a fegurarme cad~ ann o ; e fe apontarem meios taes, que f:açaé ceifar os fobreditos
inconvenien te s , tere i at t ençaó á util idade, que íe achar nos meios, que
me fore m pro poftos, para fere m admitticlos em termos competentes. A
rne íma atten çaó terei a q naefquer outros expedientes, que os G o \;ernadores, e Procu radores dos refe ridos Póvos me reprefentarem , achando
qpe faó uteis para fe praticar o fyfiem a refiabelecido por efta Lei com
maior feg umn ça do Cabe~JÓ, e com maior vantagem do bem commum
dos m 2us fi eis Vaffallos.
Eite meu Alvará fe cumpra , e guarde inteiramente, como nêlle fe
contém; e qu ero que tenha força de Lei , fem embargo de feu effeito haver dedurar mai s de hum anno, e da Ordenaçaõ do Livro fegu ndo T itulo q uarent a, que'difpõe q ue as coifas, cujo effeito ha de durar mais de
l1um nn no, p alfem por Cartas, e naó por Alva rás ; e naó obfia ntes quaefquer outras L eis a efta co ntrarias , as quaes hei por derog2das, como fe
de lias fizeífe aq tai expreffa mença6 , fómente para effeito · de que eíla fé
c~1111 p ra , e obfervc inteirJmente, como nel la tenho efiabel ecido, fem duVld a , nem contrad içaó algu ma. Pelo que, M ando ao D uq ue R egedor da
C~fa da _
Supp1icaç ·, ó ; :10 G o ve rn ~1dor da Rela çaó, e Cafa d o Porto; ao
V1ce- Re1 do Braíll; aos Capitães Generaes; aos Governadores de todas as C onq uifias; aos D efemba rgadores das ditas Relações, Officiaes,
e peffoas de fie meus Re inos, e Senhol'ios, que a ólln praô, e gua rdem,
e façaó inteira mente cumprir, e guardar , como nella fe declara. E outro

fim

( -8 )

fim mando .ao Doutor Frant:ifco Luis da Cunh-a e Ataid e, do .Meu Con-

felho, e Cbanceller mó r defies Nleus Reinos , e Senhorios, q ue a f::JÇl
publicar na Chancellaria mór do Rein o , na fôrma coftumaé.a , e enviar
logo os traslados della onde h e coftume , para gue a todos fej a fl otoria.
E fe regifiará nos l ivros da Mefa do D efembarg o do Paço, e nos dJ Caf:'l
da Supplicaçaó , Relaçaó ·do Porto , e Bahia, nos -d o C o.n felh o de Minha
Fazenda, e do Ultramar, e nas mais par tes , onde fimil ha ntes Lejs fe
cofiumaó regifiar; e efra propria fe lançará na Torre do T ombo. Dada em

Lisboa a tres de Dezembro de mif .fetecentos e fincoenta.

R E Y.

Diogo de Mendo·nça Corte-Real.

A
Lvará em fôrma de Lei ' por que vojJa Jylagefiade ha por bem
_ ann wl!ar, ca/fa1·, e abolir a Capitaçaõ , que pagao ao .fett Reat

Erario o:r m·oradores das Minas geraes ~ e e:x:citar, reflabelecer, e 'reiJztegrar para a cobrança do Direito Senboreat dos Q!tintos o outro methodo , que os ditos nzoradores propuzeraô ao Conde das Galvéas em
>vinte e quatre. de Março de mit Jetecentos e tri1zta e quatro , e que f oi
por et/es praticado dí{de aquelte tempe; ate o em que a mefma Capitasaõ te'Ue o feu princípio.
Para Voifa Mageftade ver.

Francifco Lttis da Cunha e Ataide.
Foi publicado efte Alvará com força de Lei na Chancellaria rnór
da Corte e Reino. Lisboa 3 de Dezembro de 175o.
D. Sebajliaõ Maldonado.
I

'

Regiíl:ado na Chancel1aria rnór da Corte e Reino, .no livro das
Leis a foi. I54· Lisboa 3
Dezembro de 1750·
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R odrigo Xa'U,ier A -lvares de 1Vfoura.
Antonio Jofé Gal'Uao o feze

Na Officina de Antonio R odrigues
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Galhardo~-
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